
 
Міністерство освіти і науки України 

Мукачівський державний університет 

                        ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського 

 

 

Шановні науковці, аспіранти, студенти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у  

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і 

студентів 

«Актуальні проблеми навчання і виховання в контексті  

сучасної освітньої парадигми», 

яка відбудеться 22-24 жовтня 2015 р. в Мукачівському державному 

університеті 

 

Напрями роботи конференції: 

1. Проблема національного виховання та духовного розвитку особистості в 

сучасній освітній системі. 

2. Інноваційні підходи у професійній підготовці майбутніх фахівців. 

3. Педагогічна освіта та розвиток особистості. 

4. Особистісно орієнтований підхід у навчально-виховному процесі в 

умовах вищої освіти. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, угорська. 

 

 

Умови участі у конференції: 

 

1. Для участі у конференції Вам необхідно до 02.10.2015р. надіслати в 

оргкомітет такі матеріали: 

 заявку (зразок додається); 

 текст тез доповіді у електронному варіанті; 

 студенти подають тези з відгуком наукового керівника або 

рекомендацією кафедри; 

 відскановану електронну копію чека про переказ організаційного внеску. 

2. За матеріалами конференції планується видання збірника тез Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих учених і студентів.  

3. Організаційний внесок (програма конференції, збірник тез, сертифікат 

учасника та інші організаційні витрати) становить 150 грн. 

4. Всі витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням, здійснюються 

учасниками конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка 

їх відрядила. 

 



Вимоги до оформлення тез: 

1. Тези доповіді не повинні перевищувати 2-ох сторінок друкованого тексту на 

листках формату А4, набраного у редакторі MSWord.  

2. Поля: ліве – 2,3 см; праве – 2,3 см; верхнє – 2,0 см; нижнє – 2,5 см. 

3. Гарнітура: Times New Roman 14 пт. Інтервал між рядками – «одинарний». 

4. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку листа (Times 

New Roman 12 пт.). Прізвище, ім’я, по батькові, назва організації, де працює 

(навчається) автор, повністю, 8 пт. Назва тез – прописними великими 

літерами (Times New Roman 12 пт., жирний). 

5. Для назв таблиць використовувати шрифт 10 пт., жирний. Для напису під 

рисунками використовувати шрифт – 10 пт., жирний. Формули 

розташовувати по центру, нумерацію формул здійснювати по правому 

краю. Формули повинні бути набрані в редакторі Microsoft Equation 3.0. 

6. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані 

відповідно з порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело і 

сторінки в ньому подаються у квадратних дужках. Список використаних 

джерел наводиться наприкінці на мові оригіналу.  

 

Адреса проведення конференції: Мукачівський державний університет, 

педагогічний факультет, вул.Я.-А.Коменського, 59, м.Мукачево,  

Закарпатська обл., Україна, 89600 
 

Матеріали (заявка, тези, відсканована електронна копія чека про переказ 

організаційного внеску) просимо надсилати на електронну адресу: 

ppmsu2015@ukr.net (з поміткою «Конференція») 

 

Оплата здійснюється за наступними реквізитами: 

номер картки одержувача («Приватбанк»):  

4149 4978 4557 0540 (Іванова Вікторія Вікторівна) 

 

Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати:  

 на сайті МДУ: www.msu.edu.ua 

 за телефоном: +380505428138 (Іванова Вікторія Вікторівна) 

   

 

 

 

 

 

Чекаємо на Вас! 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:ppmsu2015@ukr.net


Заявка 
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  

молодих учених і студентів 

“Актуальні проблеми навчання і виховання в контексті  

сучасної освітньої парадигми” 

22-24 жовтня 2015року 

Прізвище____________________________________________________________ 

Ім’я_________________________________________________________________ 

По батькові__________________________________________________________ 

Місце роботи (навчання) _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Адреса навчального 

закладу______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Посада ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Робочий телефон (вказати код міста) ____________________________________ 

Домашня адреса (поштовий індекс) _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

е-mаіl:______________________________________________________________ 

Контактний телефон (обов’язково) ______________________________________ 

Тематичний напрям___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тема доповіді________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Форми участі у конференції (підкреслити):   публікація тез, усна доповідь. 


