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Шановні науковці, вчителі, аспіранти, магістри, студенти! 

Запрошуємо до участі в роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти  в закладах середньої освіти», котра 

відбудеться 05-06 квітня 2023 р. Форма участі – очна. 

 
Напрямки роботи конференції: 

 сучасні аспекти навчання біології та основ здоров’я у закладах загальної середньої 

освіти; 

 регіональні флористичні та фауністичні дослідження: прикладний аспект; 

 вектори розвитку біологічної науки: історичний дискурс; 

 перспективи розвитку природничої освіти в закладах загальної середньої та вищої освіти 

 освітні технології у практичній діяльності вчителів біології та основ здоров’я, 

природничих дисциплін; 

 сучасні технології навчання у процесі професійної підготовки фахівця. 

 

Умови участі в конференції 

Матеріали авторів будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції 

(*.pdf). Для публікації необхідно надіслати заявку на участь у конференції, матеріали що 

узгоджені   з   визначеними   вимогами   і   відскановану   квитанцію   про    оплату    на e-mail: 

konf_biolog2023@ukr.net. (із поміткою у темі листа прізвища автора). Прийом статей до 

27.03.2023 р. Мова: українська, англійська. 

Прийом матеріалів та оплата організаційного внеску за наступними реквізитами:  
 Отримувач Університет Григорія Сковороди в Переяславі (розрахунковий рахунок 

№UA978201720313211002201003726, банк ДКСУ м. Київ,  ЄДРПОУ 04543387, МФО 820172 з 

поміткою за конференцію «Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти  в закладах 

середньої освіти». Організаційний внесок складає 250 грн. Він покриває витрати, що пов’язані з 

редакційним обробітком, версткою та друком примірників видання для бібліотеки. Оплата 

здійснюється після затвердження тексту статті оргкомітетом конференції.  По завершенню 

конференції усім авторам буде надіслано збірник матеріалів та сертифікати учасників (12 годин, 

0,4 кредита ЄКТС) (*.pdf) на електронні адреси.  

Частину коштів у розмірі 25 % від організаційного внеску конференції буде 

перераховано на потреби ЗСУ.  

Контактний тел.:  Марущак Ірина (+ 380675932009). 

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції 

Вимоги до публікації матеріалів: обсяг від 3 до 10 сторінок формату А4 (MSWORD 97- 

2003). Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве поля – 2 см. Шрифт – 14, міжрядковий інтервал 1,5. 

Текст буде надрукований в авторському варіанті. 

 

Схема викладу 

Прізвище, ім’я та по батькові автора, посада, назва закладу вищої освіти, місто, вирівняти 

за правим полем сторінки. Через один інтервал у центрі сторінки – назва статті великими 

жирними літерами, через один інтервал – основний текст статті. Графічні об’єкти, малюнки, 

що використані у статті, подаються у форматі JPEG. Посилання на джерела наводяться у 

квадратних дужках із вказівкою на порядковий номер і відповідну сторінку. Перелік джерел 

друкується   у   кінці   за   алфавітом   із   дотриманням   бібліографічного   стандарту   у ДСТУ 

8302:2015. 
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

Наталія Шевченко, здобувачка вищої освіти 

бакалаврського ступеня, 

Університет Григорія Сковород в Переяславі, 

м. Переяслав 

 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ 

ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я 
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Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. 

Оргкомітет буде вдячний Вам за можливість доведення до відома своїх колег і всіх бажаючих 

інформації щодо проведення конференції. 

Заявка учасника конференції 

П.І.Б.  
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