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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки ДВНЗ 

«Український державний хіміко-технологічний університет» запрошує Вас взяти 

участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції 

"Студентська молодь та інновації", яка відбудеться 18 травня 2021 року м. Кам’янське. 

Метою проведення конференції є всебічне обговорення та пошук рішень 

актуальних проблем сучасної науки, встановлення контактів між студентами, обмін 

дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень. 

 

Секції роботи конференції: 

1. Електротехніка та електромеханіка. 

2. Галузеве машинобудування. 

3. Автомобільний транспорт. 

4. Транспортні технології. 

5. Енергозбереження та енергоефективні технології. 

6. Автоматизація та інформаційні технології. 

7. Хімічні технології та інженерія. 

8. Охорона праці та безпека життєдіяльності. 

9. Економіка та управління. 

10. Гуманітарні науки. 

11. Освітні, педагогічні науки. 

12. Професійна освіта. 

Умови участі у конференції: 

До 16 травня 2021 року (включно) необхідно: 

1) заповнити заявку учасника конференції 

(https://forms.gle/eEPkRjkn4gw5jszm8). 

2) надіслати на електронну адресу оргкомітетуE-

mail:masosnova@gmail.comтези доповіді (назва файлу має 

бути підписана відповідно до назви закладу освіти і прізвища 

та ініціалів учасника конференції) 

Прохання учасникам, які не отримали підтвердження 

протягом 3 діб, продублювати інформацію ще раз. 

Матеріали конференції (тези доповідей) розміщуватимуться на сайті коледжу та 

видаватимуться у вигляді збірника тез доповідей. Електронний варіант збірника тез 

буде надісланий учасникам після завершення конференції на електронну адресу, 

вказану у заявці.  

Тези повинні бути написані українською мовою.  

Текст тез доповіді має бути викладено стисло, чітко, зрозуміло, з дотриманням 

вимог правопису. За помилки редакція відповідальності не несе. Тези доповідей 

друкуються в авторському варіанті. 

Робоча мова конференції: українська. 

https://forms.gle/eEPkRjkn4gw5jszm8
mailto:masosnova@gmail.com


Контактна інформація:ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та 

педагогіки  ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»: 

м. Кам’янське, вул. Медична 10, E-mail:masosnova@gmail.com 

 
Вимоги до оформлення тез доповідей: 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

1. Тематика тез має відповідати тематичним напрямам конференції. 

2. Мова тез – українська, англійська. 

3. Тези подається у doc (docx)-форматі.  

- Шрифт  TimeNewRoman 14 пт. 

 Міжрядковий інтервал 1. 

 Абзац 1,25 

 Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – по 2 см. 

4. Обсяг тез повинен становити 2-5 сторінок. 

5.Перший рядок – Прізвище, ініціали автора та керівника (жирним шрифтом), 

науковий ступінь, вчене звання. Нижче друкується назва закладу освіти. 

Наступний рядок – НАЗВА тез по центру, великі літери, напівжирний шрифт. 

6. Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних 

редакторів MS Office. 

7. Список використаних джерел оформлюється (в алфавітному порядку) 

відповідно до загальноприйнятих вимог до бібліографічного опису наукової 

літератури (ДСТУ 8302:2015). Посилання на джерела інформації подаються в тексті у 

квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.  

• Матеріали надсилати на masosnova@gmail.com 
 

Приклад оформлення 

 

Вікторина В.І., здобувач освіти ____ курсу (спеціальність), 

керівник Іванов І. І., 

спеціаліст / кандидат педагогічних наук 

ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки  ДВНЗ 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

 

НАЗВА ТЕЗ 

 
 

Текст тез. Текст тез. Текст тез. Текст тез. Текст тез. Текст тез. Текст тез. Текст 

тез[1, с. 86]. 

Текст тез. Текст тез. Текст тез[2, с. 117]. Текст тез. Текст тез. 

 

Список використаних джерел  

 

1. Гляненко К. Особливості готовності педагогів до інноваційної діяльності. 

Фізико-математична освіта : науковий журнал. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 

2017.  Вип. 4 (14).  С. 29 – 32.  

mailto:masosnova@gmail.com
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http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/3-1-0-236


2. Золочевська М., Дружиніна В. Інноваційні методи навчання в сучасних 

закладах вищої освіти: переваги і недоліки. Наукові записки кафедри педагогіки. 

Харків, 2019. Вип. 1(44). 119-131. 

 
 

Автори несуть відповідальність за достовірність поданих матеріалів. 
 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ 

У РОБОТІ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН 

КОНФЕРЕНЦІЇ! 

 

 
 

 


