Науковий організаційний комітет
Заболотний В.Ф, Вінниця – співголова
Мозговий О.В., Вінниця – співголова
Думенко В.П., Вінниця – заступник голови
Почапська Н.І., Вінниця – заступник голови
Відьмаченко А.П., Київ
Єфіменко В. М., Київ
Криводубський В.Н., Київ
Мартинюк М.Т., Умань
Чумак М. Є., Київ
Сиротюк В. Д., Київ
Стєклов О. Ф., Київ
Робочий організаційний комітет
Мозговий О. В.
–
голова
Думенко В.П. – заступник голови

Сподіваємося, що Ви знайдете час,
щоб відвідати гостинну Вінницю і
взяти участь у конференції.

Кузьминський О.В., Вінниця
Мозгова А. М., Київ
Моклюк М.О. Вінниця
Пономаренко В.О. Київ
Ксензова О.С. – секретар, Вінниця
Наша адреса:
ВДПУ, Оргкомітет АіС-10, вул. Острозького,
32, Вінниця, 21100

Оргкомітет просить повідомити
координати фахівців – можливих
учасників конференції
(П.І.П., e-mail, телефон, адреса).
Наперед вдячні.

Телефони: +38-0432-27-69-73,
моб. +380500325137, +380632395227,
E-mails: mavimfto@gmail.com,
Про конференцію можна дізнатись більше на
сайті:
https://vspu.edu.ua/science/new-style/confer.php
або у групі на Вайбері «А і С – 21»

Міністерство освіти і науки України
Вінницький державний педагогічний
університет ім. М. Коцюбинського
(Вінниця)
Астрономічна обсерваторія Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка
(Київ)
Головна астрономічна обсерваторія
НАН України
(Київ)
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
(Київ)
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
(Умань)
Вінницький обласний центр технічної
творчості
(Вінниця)
10-а Всеукраїнська наукова
конференція
"АСТРОНОМІЯ І СЬОГОДЕННЯ"

12 квітня 2021 року
м. Вінниця, Україна

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
10-ї Всеукраїнської наукової
конференції
"АСТРОНОМІЯ І СЬОГОДЕННЯ",

яка відбудеться у Вінницькому
державному педагогічному
університеті
імені Михайла Коцюбинського
12 квітня 2021 р.
Тематика конференції:
1. Історичні аспекти розвитку астрономії.
2. Теорії походження небесних тіл.
3. Результати дослідження спектрів комет.
4. Стан сучасних досліджень космосу.
5. Методика навчання астрономії в середніх
та вищих навчальних закладах.
Планується публікація матеріалів
конференції до її початку

Вимоги до оформлення матеріалів
конференції:
Матеріали обсягом від однієї до п’яти друкованих сторінок формату А4 мають бути представлені в редакторі "Мiсrоsоft Word" (шрифт
Times New Roman, розмір шрифту - 12 пт, інтервал між рядками – одинарний, поля: зліва –
2,5 см; зверху, знизу, справа – 2,3 см).
Назву необхідно подати прописними буквами
по центру рядка. Далі через інтервал –
прізвище(-а) та ініціали автора (-ів).
Допускається наявність малюнків і таблиць,
які мають бути розташовані в тексті безпосередньо після посилань на них.
В кінці тексту після літератури слід коротку
анотацію і ключові слова українською мовою і
назву, авторів, анотацію і ключові слова англійською або українською мовою, якщо текст англійською мовою.
Заявка-анкета учасника конференції
(обов’язкова):
1. Назва доповіді.
2. Автори (П.І.П. повністю, посада, вчене
звання, науковий ступінь – вказати
доповідача).
3. Номер секції.
3. Категорія доповіді (усна, стендова).
4. Заклад, місто (для кожного автора).
6. Адреса для листування, телефон, електронна
адреса.
Надсилати окремими файлами. Ім'я файлів:
Петренко – заявка-анкета,
Петренко – стаття (тези).

Заявку-анкету на участь і матеріали
доповідей направляти
електронною поштою:
mavimfto@gmail.com
Інформація для учасників:
Контрольні дати:
Заявка-анкета на участь –
до 30 березня 2021 р.
Матеріали доповідей –
до 03 квітня 2021 р.
Можливий варіант проведення
конференції дистанційно
Оргвнесок:
100 гривень. Оплата оргвнеску при
реєстрації або можлива оплата через
відділення чи термінал «Приватбанку»
(реквізити будуть надані після
отримання заявки-анкети за окремим
запитом).
Реєстрація учасників –
11 - 12 квітня 2021 р.
Робочі мови конференції – українська,
англійська, російська.
Доповідачам будуть надані необхідні
технічні засоби.

