
Шановні студенти! 
Запрошуємо Вас до участі у роботі ХІV Всеукраїнської 

наукової конференції студентів і молодих вчених  
„СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СТУДЕНТСТВО: 
ПРОБЛЕМИ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ”,  
де Ви матимете змогу поділитися Вашими думками і 

дослідженнями з різних проблем студентської молоді.  
 

 
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Провести аналіз проблем студентської молоді як складових загальних проблем 
українського суспільства. Визначити вплив світових культурно-інтеграційних 
процесів на зміни світогляду, ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття, 
способу життя молоді.  

Сприяти формуванню ціннісних орієнтацій: національної і громадської 
самосвідомості, духовності, культури, дотримання принципів здорового способу 
життя. 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Актуальні соціальні проблеми сучасної молоді. 
2. Особливості психологічного розвитку особистості сучасної молоді. 
3. Правові аспекти формування громадянина європейської держави. 
4. Молодь за здорову націю.  
5. Молодь в сучасному інформаційному просторі: документознавчі та 

архівознавчі аспекти. 
 

Конференція відбудеться 

18 березня 2021 року 
 

Підключитися до конференції Zoom о 10.00 за посиланням: 
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF

6Zz09 
Ідентифікатор конференції: 201 259 9080 

Код доступу: vZ3H32 
 

Регламент роботи:  
 9.30 –  10.00       Реєстрація учасників    
10.00 – 10.15       Відкриття конференції 
10.15 – 12.30       Пленарне засідання 
12.30 – 14.30       Секційні засідання 
14.30 – 14.45       Прийняття резолюції 

 
Для участі в конференції  

просимо до 10 березня 2021 року  
надіслати електронну заявку за посиланням 

https://forms.gle/3vfcqVh656rZx9HJ8 



Вимоги до оформлення тез доповідей 
Тези доповідей подаються в електронному вигляді (вкладеним файлом 

електронною поштою). 

Друкований текст у редакторі WORD; обсяг тез до 3-х сторінок; формат аркуша 

А4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 

0,7; поля: всі 20 мм; вирівнювання по ширині. 

 

Література подається загальним списком у кінці тез, кегль 13. Список складається 

за чергою посилань у тексті (а не за абеткою). У тексті рукопису посилання на 

літературу ставляться в квадратні дужки […].  

У першому рядку розмістити назву доповіді (по центру великими літерами) – 

шрифт Times New Roman, кегль 14 жирний; нижче – прізвище, ім’я, по батькові автора 

– шрифт Times New Roman, кегль 10; назва організації (повна – шрифт Times New 

Roman, кегль 9). 

Для електронної пошти – формат вкладеного файлу з текстом доповіді *.doc або 

*.rtf. Назва файлу: прізвище першого автора (не більше 8 символів).  

 
Зразок: 

ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ 

Возна Олена Михайлівна 
студентка 4 курсу спеціальності „Соціальна робота”  

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”, 
Науковий керівник: 

к.психол.н. Іваненко Олена Іванівна 
 

Фінансові умови 
Учасникам конференції необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 

100 грн. (програма, сертифікат учасника та збірник матеріалів конференції в 

електронному та друкованому вигляді). 

 

Для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра, а також для 

студентів з особливими освітніми потребами  

участь у конференції безкоштовна. 
 

Організаційний внесок можна перерахувати на розрахунковий рахунок. Копію 

документа щодо оплати обов’язково надіслати електронною поштою на адресу: 
hist.km.nauka@gmail.com 

 
Банківські реквізити оргкомітету: 

Одержувач: Фонд "Добробут Поділля XXI століття" 
Код 26432257 

Р/р UA073282090000026004010003052 
Акціонерний банк "Південний" (м. Одеса) 

Вказати: Благодійна допомога (ПІБ) 
 

 

Адреса Оргкомітету 
вул. Ярослава Мудрого, 2 А, м. Хмельницький, 29009,  

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»,  

e-mail: hist.km.nauka@gmail.com тел. (0382) 70-45-56 
 (066) 168-12-82, (096) 167-79-38,  

(Островська Наталія Олександрівна – завідувач науково-методичного відділу) 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
https://e.mail.ru/messages/inbox/

