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Регіональна науково-практична конференція молодих учених «Інтелектуальний потенціал в 

умовах сучасного суспільства» 

 

Шановні молоді вчені! 

Організаційний комітет має приємну нагоду запросити Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Інтелектуальний 

потенціал в умовах сучасного суспільства», яка відбудеться 20 травня 2016 року в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за адресою: Україна, Черкаська обл., 

м. Умань, вул. Садова, 2. 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Актуальні питання професійної та технологічної освіти. 

2. Актуальні проблеми лінгвістики і лінгводидактики. 

3. Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

4. Іноземні мови у сучасному світі. 

5. Модернізація змісту професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах 

соціуму. 

6. Роль суспільних наук у процесі розвитку суспільства в умовах сьогодення. 

7. Соціально-психологічні аспекти становлення особистості в сучасних умовах розвитку 

суспільства. 

8. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. 

9. Сучасні тенденції підготовки учителів фізики, математики та інформатики. 

10. Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти. 

11. Фізкультурно-оздоровчі аспекти формування особистості. 

12. Формування національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти. 

 

Доповіді будуть надруковані у збірнику наукових праць за підсумками конференції.  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.  

Для участі в конференції слід надіслати:  

– тези доповіді (названу № обраного напряму та прізвищем автора, наприклад, 2Іщук.doc);  

– заявку на участь у роботі конференції (зразок додається);  

– скановану копію квитанції про оплату редакційно-видавничих послуг та організаційного 

внеску (за умови безпосередньої участі у роботі конференції). 

Після одержання і розгляду матеріалів оргкомітет інформує авторів про їх прийняття.  

Термін подання матеріалів – до 10 травня 2016 року 

Вимоги до оформлення: Тези приймаються сформовані у редакторі Word обсягом 3-5 

сторінок формату А-4, інтервал – 1,5. Поля: всі – по 2 см., відступ на абзац –1,27 см. Шрифт: Times 

New Roman, розмір – 14. Назва пишеться великими літерами (шрифт: Times New Roman, розмір – 

14), виділяється напівжирним та розміщується в центрі. Після назви доповіді праворуч – прізвище 

та ініціали автора(ів), відомості про науковий ступінь та вчене звання, місце роботи або навчання 

автора (ів). Для набору формул, графіків і таблиць використовуються утиліти, що вмонтовані у 

Word.  

Список використаних джерел оформляється відповідно до нового стандарту з 

бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

Доповіді надсилати на електронну адресу: red.viddil@gmail.com 

Тези, що не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше 

вказаного терміну, не розглядаються. 

Фінансові умови:  

1. Витрати на відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються за 

власний рахунок учасників, або за рахунок сторони, що їх відряджає. 



2. Вартість публікації складає 25 грн. за 1 друковану сторінку 

3. Для безпосередньої участі у роботі конференції потрібно сплатити організаційний внесок 

80 грн. з учасника конференції (для підготовки і проведення протокольних заходів згідно з 

програмою роботи конференції).  

Оплату здійснювати поштовим переказом: а/с 808, м. Умань-8, 20308, Хоменко Інні 

Вікторівні 

 

ЗАЯВКА  

на участь у  

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «Інтелектуальний 

потенціал в умовах сучасного суспільства» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Місце роботи (навчання)  

Посада  

Поштова адреса (з індексом)  

Контактний телефон  

E-mail  

Назва секції  

Назва доповіді  

Форма участі: 

– виступ з доповіддю 

– участь у якості слухача 

– тільки публікація  тез  

 

 

Адреса оргкомітету: 

Рада молодих науковців Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 

вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська область, 20300. 

 

Телефон для довідок: 

096 390 22 39 – Слатвінський Максим Анатолійович (голова Ради молодих науковців)  

093 647 43 81 – Хоменко Інна Вікторівна (провідний фахівець редакційного відділу) 

 

 

 

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у Регіональній 

науково-практичній конференції! 

 


