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Робота конференції планується  
за такими напрямами: 

 
► Економічні науки 
► Історичні науки 
► Педагогічні науки 
► Природничі науки 
► Сільськогосподарські науки  
► Технологічні науки 
► Фізико-математичні науки 
► Філологічні науки 

 
 

Робоча мова: українська 

Для участі у конференції необхідно  
до 31 березня подати: 

 
► заявку на участь у конференції 
► матеріали доповіді (2–3 сторінки) 
► електронний варіант доповіді 
► грошовий внесок, з розрахунку 

20 грн. за 1 сторінку 
 
 
 
При оформленні матеріалів  
просимо враховувати  
такі вимоги:  

 
► формат сторінки А-4,  
► шрифт Times New Roman,  
► кегль 14,  
► міжрядковий інтервал 1,5,  
► абзац – 1,25 см,  
► поля з усіх боків – 2,5 см,  
► редактор Word,  
► формат файлу RTF 

 
 
 

Список використаних у доповіді 
джерел подається обов’язково з 
посиланнями по тексту, наприклад  
[4, с. 105], де 4 – джерело, 105 – сторінка. 

 

ЗРАЗОК  
ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

 
Ольга Валегурська

 
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

 
Однією з важливих умов 

формування згаданих компетенцій є 
наявність цілого ряду особистісних 
якостей: любов до дітей, вміння 
будувати свої взаємини з ними, 
вимогливість до себе та учнів, ерудиція, 
працездатність, мобільність тощо [1, с. 37]. 

Школа самостійно переборює 
світоглядний і морально-ціннісний 
вакуум у суспільстві, бере участь у 
пошуку і формуванні цілей і пріоритетів 
освітньої політики. В останні роки 
розробляються й застосовуються 
інноваційні технології, що охоплюють 
сучасні тенденції і напрями розвитку 
освіти. Обговорюється питання про 
місце і роль вчителя в освітньому 
процесі [2, с. 17]. 

 
Список використаних джерел 

 
1. Ващенко Л.С. Компетентнісний підхід
у сучасній освіті: світовий досвід та 
українські перспективи / Ващенко Л.С.,
Локшина О.І. – К., 2004. – 112 с. 
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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  _____________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
Дата _________   Підпис_________ 
 

 
 
► Матеріали конференції будуть опубліковані 

у збірнику студентських наукових робіт; 
 
► За участь у конференції студент отримає 

сертифікат учасника Сьомої Міжвузівської 
студентської наукової конференції та 
збірник наукових праць. 

 
 

 
 
 

Матеріали  
на конференцію необхідно подати  

за адресою: 
 

Хоменко Інні Вікторівні, 
відділ навчальних технологій (каб. 206), 

вул. Садова, 2,  
Уманський державний  
педагогічний університет  

імені Павла Тичини 
 
 
 
 
 
 

Довідки за телефонами: 
(04744) 5-20-92  

(відділ навчальних технологій) 
 

Міністерство освіти і науки України 
 

Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини 

 
Студентське наукове товариство 

 
 
 
 

Сьома Міжвузівська 
студентська наукова 
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