
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Уманський державний педагогічний університет  

імені Павла Тичини 
Студентське наукове товариство 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Десята Всеукраїнська студентська наукова конференція  

з міжнародною участю  
«УМАНЬ – 2017.  НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ» 

 
Шановні студенти!  

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Десятої Всеукраїнської 
студентської наукової конференції «Умань – 2017. Наука. Освіта. 

Молодь», яка відбудеться 27 квітня 2017 року. 
 

Робота конференції планується за такими напрямками: 
 

►   Економічні науки 

►   Історичні науки 

►   Педагогічні науки 

►   Природничі науки 

►   Сільськогосподарські науки 

►   Технологічні науки 

►   Фізико-математичні науки 

►   Філологічні науки 

►   Фізкультура і спорт 
 

Робоча мова конференції – українська, російська, польська, англійська. 
 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та наукові керівники.  
У разі значних розходжень поданих тез із вимогами, оргкомітет залишає 
за собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
 

► формат сторінки – А-4, редактор – Word; 
► тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, стиль – 

звичайний; 
► міжрядковий інтервал – 1,5; 
► відступ на абзац – 1,25; 
► параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2,5 см; 
► посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [3, с.16] – 

джерело 3 за списком використаних джерел, стор. 16). 
 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

Олександр Савченко 
 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 
 

Однією з важливих умов формування  
згаданих компетенцій є наявність цілого ряду 
особистісних якостей…(текст) 
 

Список використаних джерел 
 

1. 

2. 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ: 

 

Прізвище _______________________________ 
Ім’я ____________________________________ 
Курс ___________________________________ 
Факультет ______________________________ 
Повна назва навчального закладу ___________ 
________________________________________ 
Науковий керівник (П.І.П., вчене звання і 
науковий ступінь) ________________________ 
Адреса _________________________________ 
Телефон ________________________________ 
 
 ПЛАНУЮ виступити з доповіддю 
Назва доповіді ___________________________ 

 

 
Для участі в конференції необхідно до 1 квітня подати: 
1. Заявку на участь у конференції; 
2. Матеріали доповіді (3–5 сторінок); 
3. Грошовий внесок, з розрахунку 25 грн. за 1 сторінку (оплата 

публікації здійснюється поштовим переказом. Реквізити для 
оплати: а/с 808, м. Умань-8, 20308, Хоменко Інні Вікторівні). 

 
Матеріали на конференцію подаються за адресою: 

Хоменко Інні Вікторівні,  

відділ наукових досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва 
(каб. 207), вул. Садова, 2,  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,  

або на електронну адресу: red.viddil@gmail.com  

 

Довідки за телефоном:  

(04744) 4-02-81 

mailto:red.viddil@gmail.com


 
 

Министерство образования и науки Украины 
Уманский государственный педагогический университет  

имени Павла Тычины 
Студенческое научное общество 

 
Десятая Всеукраинская студенческая научная конференция  

с международным участием «УМАНЬ - 2017. НАУКА. 
ОБРАЗОВАНИЕ. МОЛОДЕЖЬ » 

 
Уважаемые студенты! Приглашаем Вас принять участие в работе 

Десятой Всеукраинской студенческой научной конференции 
«Умань - 2017. Наука. Образование. Молодежь», которая состоится  

27 апреля 2017 года. 
 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 
 

►   Экономические науки 

►   Исторические науки 

►   Педагогические науки 

►   Естественные науки 

►   Сельскохозяйственные науки 

►   Технологические науки 

►   Физико-математические науки 

►   Филологические науки 

►   Физкультура и спорт 
 

Рабочий язык конференции - русский, украинский, польский, английский, 
белорусский. 

 
Ответственность за содержание материалов несут авторы и научные 
руководители. В случае значительных расхождений представленных тезисов с 
требованиями, оргкомитет оставляет за собой право редактирования 
авторского текста или отклонения публикации. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

 

► формат страницы – А-4, редактор – Word; 
► тип шрифта – Times New Roman, размер шрифта – 14, стиль – 

обыкновенный; 
► междустрочный интервал – 1,5; 
► отступ на абзац – 1,25; 
► параметры страницы: сверху, слева, справа, снизу – 2,5 см; 
► ссылки приводятся в тексте в квадратных скобках (напр. [3, с. 16] . 
 
 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 

 

Александр Савченко 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО 

ПЕДАГОГА 
 

Текст 
 

Список использованных источников 
 

1. 

2. 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ: 

 

Фамилия ________________________________ 
Имя ____________________________________ 
Курс ____________________________________ 
Факультет _______________________________ 
Полное название учебного заведение ________ 
________________________________________ 
Научный руководитель (Ф.И.О., ученое звание 
и научная степень) ________________________ 
Адрес ___________________________________ 
Телефон ________________________________ 
 
 ПЛАНИРУЮ выступить с докладом 
Название доклада _________________________ 

 

 
 
Для участия в конференции  необходимо до 15 апреля прислать: 
1. Заявку на участие у конференции; 
2. Материалы доклада (3–5 страниц); 
 

Электронный адрес: red.viddil@gmail.com  

 

Телефон:  
(04744) 4-02-81 

mailto:red.viddil@gmail.com


 
 

Ministerstwo Oświaty  i Nauki Ukrainy 
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia 

 Pawła Тyczyny w Humaniu 
Studenckie Stowarzyszenie Naukowe 

 
 

Dziesiąta Ogólnoukraińska Studencka Konferencja Naukowa  
«HUMAŃ - 2017. NAUKA. EDUKACJA. MŁODZIEŻ» 

 
Szanowni studenci! 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dziewiątej Ogólnoukraińskiej 
studenckiej 

Naukowej Konferencji «Humań 2017. Nauka. Edukacja.Młodzież»,  
która odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku.  

 
Tematyka konferencji: 

 
► Nauki ekonomiczne 
► Nauki historyczne  
► Nauki pedagogiczne  
► Nauki przyrodnicze  
► Nauki rolnicze  
► Nauki technologiczne  
► Nauki fizyczno-matematyczne  
► Nauki filologiczne  
► Wychowanie fizyczne i sport 

 
 

Języki konferencji-ukraiński,rosyjski,polski,angielski. 

 
Odpowiedzialność za treść materiałów ponoszą autorzy i  opiekunowie naukowe 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do redagowania tekstu autorskiego bądź 

nieopublikowania nadesłanych tekstów. 

 
WYMAGANIA EDYTORSKIE: 

 

► format strony A4, edytor – MS Word; 

► czcionka Time New Roman,14 pkt.; 

►odstęp między  wierszami 1,5; 

► akapit – 1,25; 

► marginesy strony: góra, dół, prawy, lewy 2,5 cm; 

► Numer cytowanej pozycji w tekście należy umieszczać w nawiasie 
kwadratowym, np. [3, s. 16] – źródło 3 według listy  korzystanych 
źródeł, s. 16). 

 

 

 
WZÓR: 

 

OłeksandrSawczenko 
 

FACHOWA KOMPETENCJA 
PRZYSZŁEGO NAUCZYCIELA 

 

(Tekst) 
Bibliografia: 

 

1. 

2. 

 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 

Nazwisko ________________________________ 
Imię_____________________________________ 
Rok studiów ______________________________ 
Wydział__________________________________ 
Pełna nazwa 
uczelni__________________________ 
Imię i nazwisko opiekuna  naukowego (tytuł, 
stopień naukowy)___________________________ 
Adres____________________________________ 
Telefon___________________________________ 
Temat referatu _____________________________ 

 

 
 
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie do 
dnia 1 kwietnia 2017 roku : 
1. Karty zgłoszenia; 
2. Tekstu referatów(3-5 stronic); 
3. Materiały można wysłać drogą elektroniczną: red.viddil@gmail.com 
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