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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь 26-27 травня 2022 року
у ІV Міжнародній науково-практичній конференції

http://physicsnature.tnpu.edu.ua/
До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти,
аспіранти, докторанти, вчителі закладів загальної середньої освіти.

Місце проведення: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
Форма участі у конференції: дистанційна.
Результати конференції:
1. Індексація поданих матеріалів у Google Scholar.
2. Кожен учасник конференції отримає іменний сертифікат, який міститиме рекомендацію
щодо зарахування 0,5 кредиту ЄКТС (6 год – за участь у конференції, 9 год – за підготовку
тез виступу) за результатами самоосвіти, як форми професійного навчання для науковопедагогічних та педагогічних працівників.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Актуальні проблеми підготовки вчителів дисциплін природничо-математичного циклу в
умовах реформування загальної середньої та вищої освіти.
2. З досвіду викладання дисциплін природничо-математичного циклу в закладах загальної
середньої та вищої освіти.
3. Технології дистанційного навчання природничо-математичних дисциплін в закладах загальної
середньої та вищої освіти.
4. Інтеграція природничих наук у змісті освіти основної та старшої школи: вітчизняний та
зарубіжний досвід.
Для участі в конференції необхідно до 22 травня 2022 року:
 заповнити реєстраційну форму за посиланням https://forms.gle/reESoNGirPQNrbC69;
 надіслати на електронну адресу conf.fm.cb@gmail.com тези доповідей (згідно з вимогами за
посиланням http://physicsnature.tnpu.edu.ua/page/requirements/);
 надіслати копію квитанції про оплату організаційного внеску на електронну адресу
conf.fm.cb@gmail.com з поміткою «Конференція» (Назва файлу – прізвище автора.
Наприклад Степанюк_Тези, Степанюк_Квитанція),
Редакційна колегія залишає за собою право рецензування поданих текстів, а також відхилення
тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо
оформлення.
Оригінальність тексту не менше 75 %.
За результатами конференції буде сформовано електронний збірник матеріалів (індексується
Google Scholar), який можна буде завантажити в PDF-форматі зі сторінки конференції
http://physicsnature.tnpu.edu.ua/archive/.
Організаційний внесок за участь у конференції – 100 грн (усі кошти будуть передані на
потреби ЗСУ).
Організаційний внесок потрібно перерахувати на картковий рахунок ПриватБанку
№ 5168742724622182 (отримувач – Степанюк Олександр Іванович, призначення платежу – оргвнесок
за участь у конференції).
За додатковою інформацією просимо звертатися до оргкомітету конференції.
КОНТАКТИ координаторів конференції:
Доктор педагогічних наук, професор
Степанюк Алла кафедри загальної біології та методики
Василівна
навчання природничих дисциплін ТНПУ
імені Володимира Гнатюка
Кандидат технічних наук, доцент, завідувач
Мохун Сергій
кафедри фізики та методики її навчання
Володимирович
ТНПУ імені Володимира Гнатюка

моб. тел.: 0985722249
e-mаil: alstep@tnpu.edu.ua
моб. тел.: 0672568911
e-mail: mohun_sergey@ukr.net

