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Дев’ята Всеукраїнська студентська наукова конференція  

«УМАНЬ – 2016.  
НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ» 

 
Шановні студенти!  

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Дев’ятої Всеукраїнської 
студентської наукової конференції «Умань – 2016. Наука. Освіта. 

Молодь», яка відбудеться 28 квітня 2016 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, 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. 206), 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

