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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі  І Міжнародної науково-практичної  

конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження астрофізика 
Йосипа Самуїловича Шкловського

“ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ АСТРОНОМІЇ ТА 
МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ” 

 Конференція відбудеться 6–8 жовтня 2016 року на базі факультету 
природничої та фізико-математичної освіти 

Глухівського НПУ ім. О. Довженка 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 Наукова спадщина Й. С. Шкловського. 
 Методика викладання фізики та астрономії у вищій та середній школах.
 Математичний супровід викладання природничих дисциплін.
 Фізика Сонця і зірок.
 Фізика галактик і міжзоряного середовища, космічної гідродинаміки.
 Астрофізика високих енергій, гравітації і космології.
 Природні та штучні тіла Сонячної системи, позасонячних планетних систем.
 Радіоастрономія та радіофізика.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма  участі:   доповідь,  повідомлення,  стендова  доповідь,  участь  у  роботі 

конференції без публікації, публікація матеріалів без участі в семінарах.
Розмір оргвнеску – 350 грн (вносять учасники конференції особисто після приїзду).  

Організаційний  внесок  охоплює:  організаційні  витрати  на  проведення  конференції, 
видання  програми,  тезового  збірника  матеріалів  конференції  та  вартість  пересилання 
матеріалів.

До участі в конференції  необхідно до  1 вересня 2016 року на адресу оргкомітету 



надіслати: 
 Заявку про намір узяти участь у конференції.
 Матеріали доповіді.

Статті після апробації на конференції можуть бути опубліковані:
1. У фаховому збірнику наукових праць із педагогічних наук “Вісник Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка” ( ).  
2. У фаховому періодичному виданні з фізико-математичних наук “Радіофізика та 

радіоастрономія”,  у  якому  можуть  публікуватися  матеріали  дисертацій  на  здобуття 
наукових  ступенів  доктора  і  кандидата  фізико-математичних  і  технічних  наук  за 
спеціальностями:  01.03.02 – астрофізика,  радіоастрономія;  01.04.01 – фізика приладів, 
елементів і систем; 01.04.03 – радіофізика (http://journal.rian.kharkov.ua/index.php/ra/about). 

3.  У періодичному  збірнику наукових праць з  історичних наук  “Історичні  студії 
суспільного  прогресу”,  в  якому  публікуються  дослідження  з  історії  науки  та  техніки, 
історії  України,  всесвітньої  історії,  історичного  краєзнавства  та  регіоналістики  тощо 
(http://issp.gnpu.edu.ua/).

За  результатами  роботи  конференції  планується  випуск  збірника  матеріалів 
конференції.  Збірник  наукових  праць  видається  за  кошти  авторів.  Вартість  однієї 
друкованої  сторінки  формату  А4  – 30  грн. Кількість  сторінок  –  3–5.  Кошти 
перераховувати на карту Приватбанку  № 5168757229964277  – Качурик Іван Іванович. 
Матеріали  доповіді  та  копію  квитанції  про  оплату  публікації  надсилати  на  адресу 
shklovskyi@ukr.net 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
До редакції приймаються тексти, підготовлені виключно у форматі Microsoft Word.

Формат аркуша A4

Поля верхнє і нижнє - 2 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см

Основний шрифт Times New Roman

Розмір шрифту 
основного тексту

14 пунктів

Міжрядковий інтервал полуторний

Вирівнювання тексту за шириною

Абзацний відступ (новий 
рядок)

1 см

Нумерація сторінок не ведеться

Малюнки інкорпоровані в текст

Посилання на літературу
у квадратних дужках [1, с. 2], список використаної 
літератури наприкінці

Перелік використаних літературних джерел наводити в кінці тексту в алфавітному 
порядку.  При  оформленні  списку  літератури  треба  дотримуватися  вимог  державного 
стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та 
видавничої  справи.  Бібліографічний  запис.  Бібліографічний  опис.  Загальні  вимоги  та 
правила  складання”. Список  використаної  літератури  подавати  в  кінці  тексту  під 
назвою “ЛІТЕРАТУРА” через рядок після основного тексту. 

Назви  надісланих  документів  повинні  відповідати  прізвищу  автора  публікації, 
наприклад, “Шевченко_Заявка” чи “Shevchenko_Zayavka”. 

http://journal.rian.kharkov.ua/index.php/ra/about


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Олексій Муковіз,
к. пед. н., доцент, докторант Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова

ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ПОЗАЗЕМНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Текст тез

Список використаних джерел 

!!!!!!! Наклад матеріалів конференції буде визначено з розрахунку «одна публікація 
–  один  примірник».  Співавторам  можуть  бути  передбачені  додаткові  примірники  з 
доплатою, якщо про це буде вказано в заявці.

Будемо раді вітати Вас у Глухові – історико-культурному центрі  
сходу українського Полісся та колишній гетьманській столиці!

Адреса оргкомітету:  вул.  Києво-Московська,  буд. 24,  м.  Глухів,  Сумська область, 
41400.

Телефон відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків: (05444) 2-33-06.
Телефон деканату факультету природничої і фізико-математичної освіти: (05444) 3-

26-70.
Телефон  відповідального  секретаря  конференції:  +38(099)  230-79-51  (Конопля 

Вікторія Олександрівна).
Контактні  телефони   організаційного  комітету:  +38(066)-171-30-74  (Грудинін 

Борис Олександрович).
Е-maìl: shklovskyi@ukr.net

Заявка на участь
у І Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 100-річчю від дня народження Й. С. Шкловського,
“Проблеми сучасної астрономії та методики її викладання”

1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Місце роботи.
3. Науковий ступінь, учене звання.
4. Підтвердження наміру виступити та тема доповіді.
5. Домашня адреса, контактний телефон.
6. Потреба  в  додаткових  примірниках  збірника  матеріалів,  а  також 

адреса найближчого відділення НОВОЇ ПОШТИ.
7. Планована кількість днів участі в роботі конференції.


