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Інформаційне повідомлення
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково -методичній конференції
«Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики
та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах»

Конференція відбудеться 23 листопада 2016 року
Планується робота за такими напрямками:
1. Психолого-педагогічні аспекти вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.
2. Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх
навчальних закладах.
3. Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у вищих
навчальних закладах.
За результатами конференції
електронному вигляді.

буде видано збірник тез доповідей учасників конференції у

Усім, хто бажає взяти участь у роботі конференції, необхідно надіслати на електронну адресу
оргкомітету nanosdpu@gmail.com такі матеріали:
 заявку на участь та відомості про авторів до 31 жовтня;
 тези до збірника обсягом 1-2 повні сторінки до 31 жовтня. Електронний збірник тез є
безкоштовним.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Текст тез має бути набраним у текстовому редакторі MS Word пакету MS Office (версії MS Office
2003, 2010).
Обсяг тез повинен складати від 1 до 2 повних сторінок формату А4.
Шрифт – Times New Roman, розмір – 11, міжрядковий інтервал – одинарний.
Поля: зверху – 20 мм, знизу – 20 мм, праворуч – 20 мм ліворуч – 20 мм. Абзац 0,5 см.
Назва тез друкується прописними жирними літерами, через порожній рядок - ініціали та прізвище
авторів, потім через рядок – назва і адреса організації (курсивом).
Рисунки повинні бути чіткими, з високим ступенем контрастності.
Формат підпису “Рисунок № – Назва рисунка”.
Формат підпису до таблиці “Таблиця № – Назва таблиці”.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ

Просимо внести до порядку денного конференції доповідь:
Прізвище, ім’я та по-батькові
Назва доповіді
Назва і адреса організації
Посада
Науковий ступінь, вчене звання
Домашня адреса, телефон
e-mail

За бажанням авторів матеріали конференції можуть
бути опубліковані як стаття у науковому журналі «Фізикоматематична освіта» (№1, 2017р.), який наразі проходить
реєстрацію в базі Index Copernicus. Вимоги до оформлення
матеріалів можна знайти на сайті журналу:

http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/
Журнал індексується в наступних наукометричних і
реферативних базах: Google Академія (USA), CiteFactor – Academic
Scientific Journals (USA), Universal Impact Factor {UIF} (Australia), PBN
– Polska Bibliografia Naukowa (Poland), Research Bible (Japan),
AcademicKeys (USA), ESJI – Eurasian Scientific Journal Index
(Kazakhstan), Information Matrix for the Analysis of Journals (Spain),
SCIARY – WorldWide eLibrary (USA), DAIJ – Directory of abstract indexing for Journals (USA),
InfoBase Index (India), Journal Index (USA), International Scientific Indexing ISI (UAE), International
Society for Research Activity (ISRA) Journal Impact Factor (JIF) (Israel), Українські наукові журнали
(Ukraine), Scientific Indexing Services (USA), General Impact Factor (GIF) (India), Scholar Steer
(USA), Открытый каталог научных периодических изданий «Перечень-изданий.ru» (Russia), The
Global Source for Periodicals (USA), «Все науки» (Russia), The Global Impact Factor – GIF
(Australia), Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (Russia), The Journals Impact Factor
(JIF) (ASI).
Електронні версія журналу «Фізико-математична освіта» надається безоплатно,
друкована версія замовляється окремо і є платною (близько 150 грн. за примірник).

Контактні телефони: (0542)68-59-24
(066)443-17-16-Завражна Олена Михайлівна
E-mail: nanosdpu@gmail.com:

