
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет  

імені Григорія Сковороди» 
Студентська рада університету 

ГО «Інститут соціальної трансформації» 
 

 Шановні науково-педагогічні працівники навчальних закладів, аспіранти, здобувачі і 
студенти. Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції «Сучасні 
тенденції розвитку української науки» 

(11-12 квітня 2017 р.) 
 

 Робочі мови конференції: українська, русский, english. 
 

Робота планується в наступних секціях: 
1. АРХІТЕКТУРА     
2. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ  
3. ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 
4. ВІЙСЬКОВІ НАУКИ 
5. ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ  
6. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 
7. ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
8. КУЛЬТУРОЛОГІЯ 
9. МЕДИЧНІ НАУКИ 
10. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ 
11. НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ 
12. ПЕДАГОГІКА 
13. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 
14. ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
15. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

16. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ  
ТЕХНОЛОГІЇ 
17. СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
18. ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
19. ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ 
20. ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 
21. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 
22. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
23. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
24. ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 
25. ХІМІЧНІ НАУКИ 
26. ЕКОЛОГІЯ 
27. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
28. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
29. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 
Умови участі 

 
Для участі в конференції необхідно до 10.04.2017 р. (включно) відправити на електронну 
адресу uaconferences@gmail.com або ua@conferences.in.ua  
 

1. Текст статті (оформлений у відповідності до нижчеподаних вимог) 
2. заявку учасника (дивіться додаток №1) 
3. копію документа про оплату організаційного внеску в електронному вигляді; 
4. особисту фотографію в форматі jpeg (по бажанню). 

 
В темі листа необхідно вказати Ваше ПІП., наприклад: (Федоренко О.Є.). 

 
 Зверніть увагу ! інформаційний відділ обов’язково відправляє підтвердження про 
отримання Ваших матеріалів протягом доби. У разі відсутності підтвердження продублюйте 
Ваш лист або уточніть за номером телефону (Viber, WhatsApp, Telegram) +38 (063) 5881858. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК для участі в конференції становить 80 грн., за статтю від 3 до 
8 стр. (за кожну наступну повну або неповну сторінку оплата 15 грн.). Електронний збірник 
наукових праць буде розісланий всім учасникам протягом 5-ти робочих днів і розміщений у 
вільному доступі на web ресурсі наукових конференцій за адресою 
https://www.conferences.in.ua/arhiv 
вартість сертифікату складає 20 грн 
РЕКВІЗИТИ: 
Картковий рахунок Приватбанку 5168 7420 2240 5918 ( Водяний О.M.) 
 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  
 
1.  Об’єм матеріалу від 3 до 8 сторінок набраного тексту (кожна наступна повна або 

неповна сторінка оплачується додатково) оформленого в текстовому редакторі Microsoft 
Word, файл у форматі .doc або .docx (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Всі 
поля – 20 мм; 

2. У верхньому правому куті вказується назва секції; 
3. У другому лівому рядку вказується УДК; 
4. У наступному рядку в правому куті прізвище та ініціали автора (повністю) 
5. У третьому рядку в правому куті вказується назва навчального закладу (місце роботи або 

навчання), місто: 
6. Наступний рядок – назва статті вказується по центру (шрифт 14 напівжирний 

ВЕЛИКИМИ ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ); 
7. Наступний рядок (12 шрифт) – анотація (Від 2 речень), ключові слова (від 3 до 10 слів) 

мовою статті та англійською 
8. Далі через рядок здійснюєте виклад основного матеріалу (шрифт 14); 
9. Після основного тексту вказується список літератури (СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ). Список літератури оформлюється не за алфавітом, а по 
мірі того, як вона зустрічається у тексті статті. В тексті посилання на літературу 
позначаються квадратними дужками з вказаним порядковим номером джерела по списку 
і через кому номера сторінок, наприклад [3, с. 173]; 

10. Малюнки і таблиці набираються 12 шрифтом Times New Roman з одинарним 
міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням 
чорно-білої гамми кольорів. Використання кольору, заливок не допускається! Всі 
малюнки і таблиці повинні мати назву. 

11. Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати 
в круглих дужках (2). 

 
Для участі у конференції «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» необхідно до 
10/04/2017 р. (включно) відправити статтю на адресу електронної пошти оргкомітету 
uaconferences@gmail.com або ua@conferences.in.ua  
За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших свідчень несуть відповідальність 
автори статей. 
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Додаток 1 

ПІП автора (авторів), вчена ступінь (при наявності)   

Назва статті   

Ваша секція   

Місце навчання (роботи) (повна назва ВНЗ), посада  

Сертифікат* (так/ні)   

Контактний телефон  

Ваш e-mail  

Звідки ви дізналися про проведення конференції?  

 
 
*Вартість сертифікату 20 грн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.conferences.in.ua 
tel +380 (63) 5881858 (viber, telegram, whatsApp) 

e-mail: uaconferences@gmail.com 
ua@conferences.in.ua 

https://www.conferences.in.ua/
mailto:uaconferences@gmail.com


 
 
 
 

Додаток 2 Приклад оформлення 
Секція 

УДК  

Петренко Іван Іванович 

Навчальний заклад (місце роботи, навчання) 

місто 

НАЗВА СТАТТІ 

 Анотація. Коротка інформація, яка відображає основний зміст статті. (12 шрифт) 

 Ключові слова: (від 3 до 10 слів) ключові слова, ключові слова, ключові слова, ключові 

слова, ключові слова. 

Abstract. A summary, reflecting the subject matter of the article. (12 шрифт) 

Keywords: keywords, keywords, keywords, keywords, keywords 

14 шрифт Текст статті. Текст статті. Текст статті [1, с. 12]. Текст статті. Текст 

статті [2, c. 71]. Текст статті. Текст статті. Текст статті 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ: 

1. 

2. 
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