
Шановні студенти! 
Запрошуємо Вас до участі у роботі 

ХІІІ 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, екологічної культури, дотримання принципів 
здорового способу життя. 
 

 
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Актуальні соціальні проблеми сучасної молоді. 
2. Особливості психологічного розвитку особистості сучасної молоді. 
3. Історико-політичні та правові аспекти формування громадянина 

європейської держави. 
4. Молодь за здорову націю.  
5. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи. 
6. Молодь в сучасному інформаційному просторі: документознавчі та 

архівознавчі аспекти. 
 

Конференція відбудеться 

26 березня 2020 року 
 

 за адресою: м. Хмельницький, 
Хмельницький інститут соціальних технологій Університету „Україна”, 

вул. Ярослава Мудрого, 2А, конференц-зал 
 

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 20 березня 2020 року надіслати заявку і тези на адресу 

оргкомітету 
 

Заявка  учасника конференції: 

1. Прізвище, ім’я,  по батькові  

2. Назва доповіді  

3. Назва секції  

4. Назва навчального закладу  

5. Контактна  
адреса 

 

6. Телефон   

7. е-mail:  

8.Участь у конференції виступ заочно 

 
 

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

Тези доповідей подаються у електронному  варіанті (вкладеним файлом 
електронною поштою). 

Друкований текст в редакторі WORD; обсяг тез до 3 повних сторінок; 
формат аркуша А4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1; 
абзацний відступ 0,5; поля: всі 20 мм; вирівнювання по ширині. 

У першому рядку розмістити назву доповіді (по центру прописними 
літерами) – шрифт Times New Roman, кегль 14 жирний; нижче – прізвище, ім’я, 
по батькові автора – шрифт Times New Roman, кегль 10; назва організації 
(повна); науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали  наукового керівника. 

Список використаних джерел подається загальним списком у кінці тез, 
кегль 13.  

У тексті рукопису посилання на джерела ставляться в квадратні дужки [ ]. 
 

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 

 
 
 
 
 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:  
Голова організаційного комітету: 
Войціх І. В. – к. пед. н., доцент кафедри психології та соціальної роботи, голова 
наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХІСТ 
Університету „Україна” 
 
Заступник організаційного комітету: 
Борищук М. – студентка ІІІ курсу Хмельницького фахового коледжу 
 
Члени організаційного комітету:   
Прокопчук М. – студентка ІІ курсу спеціальності „Право”; 
Малий А. – студент ІІ курсу спеціальності „Право”; 
Гнідий І. – студент ІІІ курсу спеціальності „Фізична терапія, ерготерапія”; 
Буткевич В. – студент ІІ курсу Хмельницького фахового коледжу; 

Коваль М. – студент ІІ курсу Хмельницького фахового коледжу; 
Довжук В. – студент ІІ курсу Хмельницького фахового коледжу. 
 
Секретар – Буйніцька Ю. – студентка ІІ курсу спеціальності „Соціальна 
робота”. 
 

Адреса оргкомітету: 
вул. Ярослава Мудрого, 2А, м. Хмельницький, 29009, Хмельницький інститут 

соціальних технологій Університету «Україна» 
e-mail: hist.km.nauka@gmail.com 

 
Контактні телефони: 

(0382) 70-45-56 
097-895-55-56 – Марія;  

096–167-79-38 – Наталія 

 

 

 

 
Вартість збірника тез доповідей учасників конференції – 150 грн. 

 

Одержувач:  

ХОГО АДП та П-СВ „ПОКЛИК ВІКІВ” 

МФО 315405, ПАТ ПБ „Приватбанк” 

ЄДРПОУ 40618323 

Р/р 26002052311959  

Вказати: Благодійна допомога (ПІБ) 

 
 

Відскановану копію платіжного чеку  надсилати на електронну адресу: 
hist.km.nauka@gmail.com 

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

