МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300; тел.: (097) 990 15 93, E-mail: yuriyyurchyshyn@kpnu.edu.ua

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
22 березня 2018 року Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і
молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
запрошує Вас взяти участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ
НАУКИ ТА ОСВІТИ»
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Історичні науки.
10. Соціальна робота.
2. Політологія.
11. Корекційна освіта.
3. Соціологія.
12. Фізико-математичні науки.
4. Філософія.
13. Природничі науки.
5. Правознавство.
14. Сучасні інформаційні технології.
6. Педагогіка.
15. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини.
7. Психологія.
16. Економічні науки.
8. Філологічні науки.
17. Туризм.
9. Журналістика.
18. Мистецтво.
Форма участі у конференції: очна і заочна.
Додаткова інформація:
За результатами конференції заплановано видання збірника «Сучасні тенденції у розвитку
науки та освіти», який учасники отримають після завершення конференції «Новою поштою» на
адресу, вказану в заявці. Пересилка збірника за кошти автора (отримувача).
Матеріали, які будуть оформлені без дотримання вимог та надані із запізненням,
розглядатися не будуть. Редакційна колегія залишає за собою право відбору статей до
збірника. Видання збірника здійснюється із залученням авторських коштів: 150 грн. за
публікацію. Переказ коштів здійснювати на картку Приватбанку 5168 7420 1984 2305
Юрчишину Юрію Володимировичу (із урахуванням комісії банку).
Для участі у конференції необхідно:
До 19 березня 2018 року подати на e-mail: yuriyyurchyshyn@kpnu.edu.ua:
1) заявку на участь у конференції (взірець додається);
2) матеріали статей (електронний варіант у форматах rtf або doc);
3) для аспірантів відгук-рекомендацію на статтю наукового керівника з його підписом (у
форматі pdf);
4) копію чека про оплату із зазначенням прізвища (сфотографовану або відскановану) з
темою листа «Конференція молодих вчених. Матеріали (прізвище учасника)».
Оргкомітет електронним листом повідомить Вас про отримання матеріалів.

Із запитаннями звертатися до представників Оргкомітету:
 Юрій Володимирович Юрчишин (097) 990 15 93; e-mail: yuriyyurchyshyn@kpnu.edu.ua;
 Роман Миколайович Білик (096) 121 64 59; e-mail: bilyk.roman@kpnu.edu.ua.
Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників.
Вимоги до оформлення наукових статей:
Матеріали мають містити такі структурні елементи:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття;
• формулювання мети статті, визначення завдання;
• виклад основного матеріалу дослідження;
• висновки та перспективи подальших досліджень.
Рекомендуємо назви зазначених структурних елементів статті виділити жирним шрифтом.
Матеріали оформлювати у такій послідовності:
Індекс УДК (у верхньому лівому кутку, без абзацного відступу).
У правому верхньому кутку зазначити прізвище та ініціали автора/авторів.
Назва закладу вищої освіти.
Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.
Анотація та ключові слова – українською мовою (шрифт 12 пт).
Текст статті.
Список використаних джерел.
Анотація та ключові слова – англійською мовою.
Обсяг статті – 4-5 сторінок формату А4, орієнтація – книжкова. Електронний варіант
виконувати в редакторі Word (формат .doc, .docх або .rtf); шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14
пт. (основний текст); міжрядковий інтервал – 1,5; розмір полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм,
нижнє – 20 мм. Рисунки виконуються, по можливості, векторною графікою. Скановані рисунки
виконуються з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Формули набирати у редакторах формул Microsoft
Education 3.0. або Math Type. Написи до рисунків, схем, таблиць виконуються шрифтом розміром 12 пт.
Посилання на джерела у тексті подаються за алфавітом у квадратних дужках, наприклад: [5, с. 26].
Робоча мова: українська.
Автори без наукових ступенів до рукопису додають рецензію наукового керівника.
Взірець оформлення матеріалів
УДК…
О.Л. Петренко
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
РЕЦЕПТИВНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
Анотація: українською мовою (5-6 рядків).
Ключові слова: 4-5 слів.
Текст статті (4-5 сторінок)

Список використаних джерел:
1. Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової
інформації): монографія. Київ: Пугач, 2005. 388 с.
2. Гаврилов Т. Текст між культурами: навчальний посібник. Київ: Критика, 2005. 200 с.
Текст анотації англійською мовою (5-6 рядків)………………………………………….
Annotation:
Key words:……………………………………………………………………………………...
З повагою – Оргкомітет конференції

ЗАЯВКА
на участь у конференції
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ»
22 березня 2018 року
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце навчання / роботи
Напрям дослідження (секція),
до якого необхідно внести
доповідь
Назва доповіді

Інформація для контакту
(контактний телефон, e-mail)
Адреса та номер відділення
«Нової Пошти», за якою
надсилати збірник
Відомості про приїзд:
Варіант 1. Подання матеріалів
для друку (заочна форма).
Варіант 2. Участь у
конференції (очна форма)

