
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

16-17 травня 2019 року Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського у співпраці з ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника», Херсонським державним університетом, Рівненським державним 

гуманітарним університетом проводить Х Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Наука. Студентство. Сучасність. Патріотичне і громадянське виховання студентської 

молоді: проблеми, традиції, стратегічні орієнтири». До участі в конференції 

запрошуються молоді науковці, аспіранти, здобувачі вищої освіти. 

Мета конференції – залучення студентів до обговорення актуальних питань  

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з’ясування основних теоретичних 

засад формування особистості, обміну досвідом, координації змісту науково-дослідної 

роботи 

У рамках роботи конференції планується робота за такими напрямами:  

1. Теоретичні аспекти патріотичного і громадянського виховання (традиції та інновації, 

виклики сучасності, національно-регіональний компонент патріотичного виховання і т. і.). 

2. Актуальні аспекти виховання громадянськості і патріотизму в процесі формування 

активної життєвої позиції сучасної молоді 

3. Музейна і архівна робота як фактор військово-патріотичного виховання молоді 

4. Військово-патріотичне виховання і підготовка молоді до військової служби 

5. Військово-патріотичне виховання сучасної молоді на прикладах видатних і 

легендарних особистостей сучасної історії Вітчизни 

Форми участі в конференції: 

• виступ із доповіддю на пленарному засіданні; 

• виступ із доповіддю на секційному засіданні; 

• публікація тез (1-4 с.); 

• публікація статей (5-10 с.) 

Програма конференції: 

• відкриття конференції; 

• пленарне засідання; 

• участь у засіданні секцій; 

• культурно-розважальна програма; 

• проведення наукового семінару; 

• проведення круглого столу, ділової гри, тренінгів; 

• підбиття підсумків, закриття конференції. 

Робочі мови конференції: 

• українська; англійська; німецька. 

Умови участі у роботі конференції 

Для участі в конференції просимо Вас до 01 травня 2018 року в оргкомітет 

(Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, аудиторія 01.407, 

кафедра педагогіки та інклюзивної освіти) подати: 

⚫ заявку на участь у конференції; 

⚫ роздруковані матеріали; 



⚫ електронний варіант матеріалів; 

⚫ квитанцію про оплату; 

За результатами роботи конференції планується випуск збірника матеріалів. Для 

підготовки до видання збірника матеріалів конференції тези або статті подаються на адресу 

Оргкомітету Конференції до 01 травня 2019 року електронною поштою: 

konferencia2018@ukr.net 

Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг 3-5 повні сторінки А4; формат MS Word-

1998-2003 з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 

1,5; розмір полів: лівого – 2,0 см, правого – 2,0 см, верхнього – 2,0 см, нижнього – 2,0 см; 

абзацний відступ – 1,25 см;  

перший рядок – великими літерами ініціали та прізвище автора (ів), форматування по 

лівому краю;  

другий рядок – науковий ступінь, звання (пишеться повністю), ПІБ наукового 

керівника, курсивний шрифт, форматування по лівому краю;  

третій рядок – місто, назва навчального закладу, великими прописними буквами, 

форматування по центру;  

четвертий рядок – назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом, 

форматування по центру;  

далі з 1,5 інтервалом розміщується основний текст.  

Для матеріалів конференції оформлення списку використаних джерел здійснювати за 

останніми вимогами. 

Вирівнювання тексту – по ширині; не застосовувати стилі, не використовувати 

функцію «Списки» та спеціальні можливості, що надаються меню «Формат – Абзац – 

Положення на сторінці»; виключити автоматичні переноси; виділення в тексті допускаються 

лише курсивом, розрядка і підкреслення виключаються. Література до тез не обов’язкова. 

Обов’язково розрізняти дефіс (-) і тире (–) (Shift+Ctrl+тире). 

Лапки ставити такі: «». 

Апостроф ставити такий: ’ (наприклад, п’ять). 

Ставити нерозривні пробіли між ім’ям, по-батькові та прізвищем (Shift+Ctrl+пробіл) 

Не допускається: по два пробіли між словами, наявність таких знаків, як “розрив 

рядка”, “почати нову сторінку”, “почати новий розділ”. 

За зміст тез, статей, коректність посилань відповідальність несуть автор та науковий 

керівник. До друку не приймаються роботи, які хибують на: 1) плагіат; 2) переклад тексту за 

допомогою електронних перекладачів; 3) відсутність власного дослідження; 4) некоректність 

посилань; 5) технічну невідповідність вимогам. 

Тези та статті, що не відповідають указаним вимогам, будуть відхилені. 

Оргкомітет зберігає за собою право на редагування та скорочення матеріалів. 

Для друкування тез/статті до 01 травня 2019 року потрібно сплатити кошти у розмірі 

30 грн за 1 сторінку формату А4.  

Оплату здійснювати на картковий рахунок № 2600701287973, код ЗКПО 2581011240, 

Миколаївське відділення ЦФ ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, одержувач Румянцева Ганна 

Валеріївна, вид сплати – за друк тез/статті конференції «НСС2019». 

Матеріали на конференцію – (заявка, тези/стаття, копії квитанції про сплату 

матеріалів – надсилати на електронну пошту konferencia2019@ukr.net .  

Зразок  

Д.С.ЧЕРНОУСОВА 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М. А. Хайруддінов 

М. МИКОЛАЇВ, МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ  
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СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст.  

Правила для повідомлень електронною поштою: тема: «Матеріали конференції 

2019»; до повідомлення у вигляді вкладення повинні бути прикріплені два файли: 

матеріали, оформлені відповідно до вимог (назва файлу – ПІБ автора_Тези/стаття); відомості 

про автора та наукового керівника, заявка додається (назва файлу – ПІБ автора_Відомості). 

Проїзд та проживання за рахунок сторони, що відряджає. Учасники обов’язково 

повинні мати при собі: паспорт, студентський квиток і посвідчення про відрядження. 

Прохання квитки на зворотній проїзд придбати завчасно. 

За необхідністю бронювання готелю (гуртожитку) прохання повідомити Оргкомітет 

до 20 квітня 2019 року. 

Контактна інформація: 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, каб. 01.407 

Відповідальні за проведення конференції:  

Олексюк Оксана Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та інклюзивної освіти Олексюк О.Є., контактні телефони м.т. 063-755-50-86, 

0662670772, ел. пошта oleksjukoksana@ukr.net;  

Лушпай Тетяна Іванівна – член робочої групи оргкомітету, відповідальна особа за збір 

матеріалів конференції, м.т. 095-041-64-98, ел. пошта konferencia2019@ukr.net 

 

З повагою Оргкомітет 
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ЗАЯВКА 

на участь у Х Всеукраїнській науково-практичній конференції 

 «Наука. Студентство. Сучасність. Патріотичне і громадянське виховання 

студентської молоді: проблеми, традиції, стратегічні орієнтири» 

Увага! 

Заповнювати потрібно усі поля таблиці, ПІБ учасника та наукового керівника, 

назву навчального закладу, факультет/інститут та групу в повній формі.  

Невчасно подані, неправильно оформлені тези та відомості про автора(ів) та 

наукового керівника розглядатися не будуть 

Доповідач 

Прізвище, ім’я, по батькові 

учасника (повна форма) 

 

Курс навчання, факультет та група 

(повна форма) 

 

Повна назва навчального закладу  

Адреса та е-mail навчального 

закладу, телефон факсу навчального 

закладу 

 

Контактний телефон доповідача  

е-mail доповідача 
 

Обраний пріоритетний напрямок 

конференції (повна назва) 

 

Назва доповіді  

Науковий керівник (ПІБ вказувати у 

повній формі) 

 

Місце роботи наукового керівника 

(повна форма) 

 

Наукова ступінь та звання (повна 

форма) 

 

Посада (повна форма)  

Використання проекційної техніки 

(зазначити якої) 

 Так 

 Ні 

Ваша участь у конференції 

передбачає 

 виступ із доповіддю 

 тільки участь в обговоренні 

 друк матеріалів 

Потреба у бронюванні гуртожитку  Так 

 Ні 

“_____” _____________ 2019 року                                Підпис ________________ 

 


