Умови участі у конференції:
До 2 травня 2022 року (включно) необхідно:
1) заповнити заявку на участь у конференції;
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Рада молодих науковців
Студентське наукове товариство
Інститут педагогіки НАПН України
відділ математичної та інформатичної освіти
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

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.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Прізвище ______________________________
Ім’я ___________________________________
Курс / науковий ступінь __________________
Факультет / вчене звання _________________
Повна назва закладу освіти / місце роботи
________________________________________
Науковий керівник (П.І.Б., науковий ступінь,
вчене звання) __________________________
Адреса ________________________________
Телефон _______________________________
E-mail _________________________________
Назва доповіді __________________________

ХV Всеукраїнська наукова конференція
студентів та молодих науковців
«НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ»

2) надіслати на електронну пошту uman.nom@gmail.com тези доповіді
(3–5 сторінок) українською, польською або англійською мовою;
3) сплатити
організаційний
внесок
та
надіслати
відскановану
(сфотографовану) квитанцію. Оплата здійснюється тільки після прийняття тез
доповіді до друку.

25 травня 2022 року

 Примітка: Детальна інформація щодо дистанційної форми проведення конференції учасникам

м. Умань
Робота конференції планується дистанційно за такими напрямами:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:
(усі пункти обов’язкові для заповнення)

Педагогічні науки
Історичні науки
Природничі науки
Сільськогосподарські науки
Технологічні науки
Фізико-математичні науки
Філологічні науки
Економічні науки
Соціальна робота
Психологія
Мистецтвознавство та фізкультура і спорт

Робоча мова конференції – українська, польська, англійська.

буде надіслана на e-mail з 16 до 20 травня 2022 р.

Організаційний внесок для участі в конференції становить 50 грн
(матеріали конференції в електронному вигляді) або 160 грн (матеріали
конференції в паперовому вигляді). Матеріали конференції передбачають:
збірник наукових праць «Наука. Освіта. Молодь», програму конференції,
сертифікат. При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати
прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.
►
►
►
►
►
►
►

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
формат сторінки – А-4, редактор – Word;
тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, стиль – звичайний;
міжрядковий інтервал – 1,5;
абзацний відступ – 1,25;
параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2,5 см;
посилання у тексті наводяться за зразком ‒ [3, с. 16];
список використаних джерел за вимогами ДСТУ 2015 року.
Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та їхні наукові керівники.
Матеріали на конференцію подаються за адресою:
Редакційний відділ (каб. 200-А), вул. Садова, 2,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
або на електронну адресу: uman.nom@gmail.com
Довідки за телефоном:
+(380)97-75-47-963 (Діана Олександрівна)

