
ЗАЯВКА 
учасника Всеукраїнської дистанційної  
науково-методичної конференції  

з міжнародною участю науковців, студентів, 
вчителів «ІТМ*плюс-2011» 

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________ 
___________________________________________ 
Науковий ступінь ___________________________ 
Вчене звання _______________________________ 
Організація, посада 
__________________________ 
___________________________________________ 
Адреса для пересилання матеріалів ____________ 
___________________________________________ 
Контактні телефони _________________________ 
___________________________________________ 
E-mail: 
_____________________________________ 
Назва тематичного напряму ___________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Назва доповіді ______________________________ 
___________________________________________ 
Оформлення тез здійснюється за зразками 1 та 2 
згідно вимог:  
обсяг – до 2 сторінок (з анотаціями включно);  
формат А4;   орієнтація – книжна;   поля – по 2,5 см;  
шрифт – Times New Roman, 10 пт;  
інтервал – одинарний;    абзац – 10 мм;  
рисунки і фотографії – у формі JPG чи TIF;  
формули – шрифт Times New Roman, звичайний 
символ – 10, великий індекс – 7, дрібний індекс – 5, 
великий символ – 12, дрібний символ – 10;  

ЗРАЗОК 1 
(для аспірантів, магістрантів, студентів) 

Ініціали та прізвища авторів 
організація, місто, e-mail 

Науковий керівник (П.І.П. наукового керівника), 
науковий ступінь, вчене звання керівника  
НАЗВА 

(по центру жирними, прописними через інтервал після даних про 
автора) 

Текст …(через інтервал після назви з абзацу) 
Таблиця 1. 

Назва таблиці 
ширина таблиці ≤ 16 
Рис. 1. Назва рисунка. 

Література 
(по центру жирними через інтервал після тексту тез) 

1.
2.

Анотація. ПІП. Назва. (текст українською мовою до 5 
рядків) 

Ключові слова: … 
Аннотация. ФИО. Название. (текст на русском языке до 5 

строк) 
Ключевые слова:… 
Summary. Full name. Title. (Text in English) 
Key words:… 

ЗРАЗОК 2 
Ініціали та прізвища авторів 
науковий ступінь, вчене звання,  

організація, місто 
e-mail 

НАЗВА 
(по центру жирними, прописними через інтервал після даних про 

автора) 
Текст …(через інтервал після назви з абзацу) 

Таблиця 1. 
Назва таблиці 

ширина таблиці ≤ 16 
Рис. 1. Назва рисунка. 

Література 
(по центру жирними через інтервал після тексту тез) 

1.
2.

Анотація. ПІП. Назва. (текст українською мовою до 5 
рядків) 

Ключові слова: … 
Аннотация. ФИО. Название. (текст на русском языке до 5 

строк) 
Ключевые слова:… 
Summary. Full name. Title. (Text in English) 
Key words:…

Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний 

університет  
імені М.П. Драгоманова

Сумський державний педагогічний 
університет імені А.С. Макаренка 
Науково-дослідна лабораторія 

змісту і методів навчання 
математики, 

фізики, інформатики (СумДПУ 
ім.А.С.Макаренка)

Інститут педагогіки АПН України
Брянський державний педагогічний 

університет імені академіка 
І.Г.Петровського (Росія)

Мозирський державний педагогічний 
університет імені І.П.Шамякина 

(Бєларусь)

Всеукраїнська дистанційна  
науково-методична конференція  

з міжнародною участю 

 «ІТМ*плюс - 2011»



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

З а п р о ш у є м о В а с в з я т и у ч а с т ь у 
Всеукраїнській дистанційній науково -
методичній конференції з міжнародною участю 
н а у к о в ц і в , с т уд е н т і в т а в ч и т е л і в  
«ІТМ*плюс-2011», яка відбудеться в лютому 2011 
року на базі науково-дослідної лабораторії змісту і 
метод і в навчання математики , фі зики , 
інформатики при Сумському державному 
педагогічному університеті імені А.С. Макаренка. 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Бурда М.І., д.п.н., проф., чл.-кор. АПНУ (м. Київ, Україна); 
Бевз В.Г., д.п.н., проф. (м. Київ, Україна); 
Крилова Т.В., д.п.н., проф. (м.Дніпродзержинськ, Україна); 
Лиман Ф.М., д.ф.-м.н., проф. (м. Суми, Україна); 
Лосєва Н.В., д.п.н., проф. (м. Донецьк, Україна); 
Малова І.Є., д.п.н., проф. (м. Брянськ, Росія); 
Мартинюк М.Т., д.п.н., проф. (м. Умань, Україна); 
Моторіна В.Г., д.п.н., проф. (м. Харків, Україна); 
Працьовитий М.В., д.ф.-м.н., проф. (м. Київ, Україна); 
Сбруєва А.А., д.п.н., проф. (м. Суми, Україна); 
Скафа О.І., д.п.н., проф. (м. Донецьк, Україна); 
Скворцова С.О.,  д.п.н., проф. (м. Одеса, Україна); 
Тарасенкова Н.А., д.п.н., проф. (м. Черкаси, Україна); 
Чайченко Н.Н., д.п.н., проф. (м. Суми, Україна); 
Хмара Т.М., к.п.н., проф. (м. Київ, Україна); 
Швець В.О., к.п.н., проф. (м. Київ, Україна); 
Каленик М.В., к.п.н., доц. (м. Суми, Україна); 
Пакштайте В.В., к.п.н., доц.. (м.Мозирь, Бєларусь); 
Розуменко А.О.., к.п.н., доц. (м. Суми, Україна); 
Семеніхіна О.В.., к.п.н., доц. (м. Суми, Україна); 
Чашечнікова Л.Г., к.п.н., доц.. (м. Суми, Україна); 
Чашечникова О.С., к.п.н., доц. (м. Суми, Україна). 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Чашечникова  О.С., Семеніхіна О.В., 
Петренко С.В., Розуменко А.О., Каленик М.В., 
Миронець Л.П., Торяник В.М. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Спрямованість навчання дисциплін 
природничо-математичного циклу на 
розвиток творчої особистості учня 

2. Розвиток інтелектуальних вмінь студентів 
при навчанні дисциплін природничо-
математичного циклу 

3. Оптимізація навчання дисциплін 
природничо-математичного циклу засобами 
інформаційних технологій 

Мови конференції: українська, російська, 
англійська. 
Для участі у конференції до 20 січня 2011 р. 

необхідно надіслати на адресу 
itm_plus2011@mail.ru 

наступні матеріали: 

❖ заявку на участь у конференції (назва файлу 
російською мовою заявка_ИвановИИ.doc або 
заявка_ИвановИИ.rtf); 

❖ матеріали доповіді з анотаціями та 
ключовими словами трьома  мовами (назва 
файлу російською мовою тези_ИвановИИ.doc 
або тези_ИвановИИ.rtf); 

❖ електронну копію квитанції про оплату 
оргвнеску (назва файлу російською мовою 
квитанция_ИвановИИ.doc   або 
квитанция_ИвановИИ.jpeg) 

ПУБЛІКАЦІЇ 
Електронні матеріали конференції будуть 

розміщені на сайті науково-дослідної лабораторії  
змісту і методів навчання математики, фізики, 
інформатики  

http://laboratoriya.at.ua 
За результатами конференції планується друк 

матеріалів, які можна отримати поштою. 
Найкращі матеріали будуть рекомендовані до 

публікації у збірник наукових статей «Педагогічні 
науки: теорія, історія, інновації», який затверджено 
Президією ВАК України як фахове наукове видання з 
педагогічних наук. Оплата публікації статті у цьому 
збірнику здійснюється додатково. Вимоги до 
оформлення статей можна знайти за адресою 
www.sspu.sumy.ua 

Окремо планується видання додатку до збірника 
матеріалів конференції з методичними розробками 
занять , позакласних заходів , систем уроків , 
факультативів, спецкурсів тощо. 

Оргвнесок складає 60 грн (для студентів за умови 
одноосібного подання матеріалів – 45 грн.). Поштові 
витрати за пересилку збірника сплачуються окремо у 
розмірі 20 грн. 

Оргкомітет залишає за собою право  відхиляти 
матеріали у випадку невідповідності їх до вимог або 
тематики конференції. 

Реквізити для перерахування коштів з поміткою 
«за друк матеріалів конференції»:  
40002, м.Суми, вул. Роменська, буд.93, кв.416, 
Удовиченко Ольга Миколаївна 

Контактні адреси та телефони 
(050) 0313935 – Семеніхіна Олена Володимирівна 
  (066) 1775365 – Чашечникова Ольга Серафимівна 

mailto:itm_plus2011@mail.ru
http://www.sspu.sumy.ua



