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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 Запрошуємо взяти участь у роботі VІII Всеукраїнської студентської наукової конференції 
«Актуальні соціально-філософські проблеми сучасності»,  яка відбудеться 29 жовтня 2015 
року  в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 
 

Напрями роботи конференції: 
 Проблеми свободи, відповідальності, сенсу життя, смерті та безсмертя у філософських і 

релігійних концепціях. 
 Культурні феномени сучасної доби. 
 Демократичні перспективи в контексті розвитку сучасної України. 
 Духовний простір індивіда. 
 Молодь та соціально-інформаційні проблеми суспільства. 
 Глобалізаційні процеси. 
 Гендерні проблеми сучасності. 

 
Оргкомітет просить до 1 жовтня 2015 року надіслати: 

1. Заявку, де вказати  прізвище, ім’я та по батькові студента, факультет,  курс, тему доповіді, 
телефон; прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання,  місце 
роботи,  посаду, повну назву вищого  навчального   закладу, адресу установи, телефон. 

2. Матеріали – тези доповідей. Основні вимоги до оформлення  тез: обсяг – до 5 сторінок 
формату А4 комп’ютерного набору через 1,5 інтервали (поля 20 мм з усіх боків, розмір шрифту 14 
гарнітури Times New Roman) в одному примірнику. Над назвою праворуч вказати  ініціали та 
прізвище автора, прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, 
навчальний заклад, список літератури – в кінці статті. 

До роздрукованого матеріалу необхідно додати електронний варіант, записаний у текстовому 
редакторі MS Word (будь-яка версія без розширення) на СД-дискові. 

Тези учасників конференції будуть  надруковані в збірнику матеріалів конференції.  
Орієнтовна ціна збірника – 60 гривень. 

 
Заявки на участь у конференції, матеріали та грошові перекази надсилати за адресою: 
 Фуркало Вікторія Станіславівна  

Кафедра суспільних дисциплін, 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 
вул. Садова, 28 
м. Умань, Черкаської області 
20300 

Тел.:  097-670-72-42 (Фуркало Вікторія Станіславівна) 
E-mail: lab-406@mail.ru 

 
 

Зразок оформлення тез: 
       Ініціали, прізвище  студента 

Науковий керівник: ПІБ, науковий ступінь,вчене 
звання 

       Назва вищого  навчального закладу 
 

Назва тез 
Текст тез 

Література 



Заявка  
на участь у VІІІ Всеукраїнській студентській науковій  конференції  

«Актуальні соціально-філософські проблеми сучасності» 
Прізвище_____________________________________________________________ 
Ім’я__________________________________________________________________ 
По батькові студента____________________________________________________ 
Факультет_____________________________________________________________ 
Курс__________________________________________________________________ 
Тема доповіді__________________________________________________________ 
Повна назва навчального закладу (без скорочень)___________________________ 
Адреса установи_______________________________________________________ 
Телефон(домашній, мобільний)__________________________________________ 
 
Прізвище______________________________________________________________ 
Ім’я___________________________________________________________________ 
По батькові наукового керівника__________________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання___________________________________________ 
Посада________________________________________________________________ 
Місце роботи (навчальний заклад, кафедра)_________________________________ 
Адреса установи________________________________________________________ 
Повна назва навчального закладу (без скорочень)____________________________  
адреса установи________________________________________________________ 
Телефон (робочий, домашній, мобільний)___________________________________  
 


