
Додаток 1 

Заявка на участь у ХV Всеукраїнській  

науково-практичній конференції  

здобувачів вищої освіти та молодих учених  

«Наука, освіта, суспільство очима молодих» 
 

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА  
 

Прізвище, ім'я, по батькові  

 
Науковий ступінь  

Вчене звання  

Установа, організація, заклад освіти 

(повна назва) 
 

Посада (здобувач вищої освіти, 

здобувач ступеня PhD, вчитель, 
психолог, викладач, доцент, 

професор тощо) 

 

Назва доповіді  

Наукова секція (№ та назва)  

Е-mail  

Телефон  

Адреса  
 
 

ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА  

Прізвище, ім'я, по батькові 
 

 

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Установа, організація, заклад 

освіти (повна назва) 
 

Посада  

Е-mail:  

Телефон   
 

 

Додаток 2  
 

Зразок оформлення тез доповіді 

 

НАЗВА ДОПОВІДІ 

Прізвище, ініціали, посада доповідача 
Прізвище, ініціали, науковий ступінь, посада керівника 

Заклад освіти 
 

Текст доповіді… 

Список використаних джерел: 

1… 

 

Оргкомітет конференції: 

Постоловський Руслан Михайлович – канд. іст. 

наук, проф. – голова оргкомітету; 

Дейнега Олександр Вікторович – доктор екон. 

наук, проф. – заступник голови оргкомітету;  

Поліщук Ольга Павлівна – доктор філософії, 

доц. – заступник голови оргкомітету; 

Павелків Роман Володимирович – доктор психол. 

наук, проф.; 

Петренко Оксана Борисівна – доктор пед. наук, 

проф.; 

Войтович Ігор Станіславович – доктор пед. наук, 

проф.; 

Петрівський Ярослав Борисович – доктор техн. 

наук, проф.;  

Юхименко-Назарук Ірина Анатоліївна – доктор 

екон. наук, проф.;  

Павелків Віталій Романович – доктор психол. 

наук, проф.;  

Виткалов Сергій Володимирович – доктор культ., 

проф.; 

Грицай Наталія Богданівна – доктор пед. наук, 

проф.; 

Батишкіна Юлія Валеріївна – канд. техн. наук, 

доц.; 

Баліка Людмила Миколаївна – канд. пед. наук, 

доц.; 

Михальчук Роман Юрійович – канд. іст. наук, 

доц.; 

Гамза Анна Володимирівна – канд. пед. наук, доц.; 

Станіславчук Наталія Іванівна – здобувач ступеня 

РhD спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; 

Мовчко Олег Петрович – здобувач вищої освіти IV 

курсу психолого-природничого факультету;  

Кулакевич Людмила Миколаївна – здобувач вищої 

освіти I курсу магістратури факультету 

математики та інформатики. 

Міністерство освіти і науки України 
 

Рівненський державний гуманітарний університет 

 

Наукове товариство здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених Рівненського державного 

гуманітарного університету 

 

 

 
 
 

Інформаційне повідомлення  

 
 

XV Всеукраїнська 

науково-практична  

конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

 
 

«НАУКА, ОСВІТА, 

СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА 

МОЛОДИХ» 
 

 

 

 

 

Рівне 

17 травня 2022 року 

 

 



Шановні здобувачі вищої освіти та молоді 

науковці! 

Запрошуємо Вас взяти участь у ХV 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 

здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наука, 

освіта, суспільство очима молодих». 

Конференція відбудеться 17 травня 2022 року 

на базі Рівненського державного гуманітарного 

університету. 

 

Планується робота за такими напрямами: 

 

Секція І. Молодий педагог: 

- сучасні технології (методи, засоби, методики 

навчання у школі, ПТНЗ та ЗВО); 

- проблеми дошкільної та корекційної освіти; 

- історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки; 

- використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі. 

 

Секція ІІ. Молодий психолог: 

- теоретичні та прикладні проблеми 

психологічних досліджень; 

- соціально-психологічні проблеми 

трансформаційних процесів у суспільстві; 

- роль і діяльність психолога в закладі освіти. 

 

Секція ІІІ. Молодий природодослідник: 

- сучасні дослідження у галузі фізики, хімії, 

математики, астрономії, географії, біології та 

екології; 

- методи, засоби і технології експериментальних 

досліджень. 

 

Секція ІV. Молодий IT-спеціаліст: 

- створення та розробка прикладного 

програмного забезпечення; 

- розробка і використання прикладного 

програмного забезпечення і моделей в різних сферах 

діяльності. 

 

 

Секція V. Молодий історик: 

- сучасні дослідження в історії України; 

- сучасні дослідження у всесвітній історії; 

- роль історичних досліджень у сучасних та 

майбутніх суспільних перетвореннях. 

 

Секція VI. Молодий філолог: 

- сучасний стан володіння мовами в 

населення України; 

- актуальні проблеми семантики та 

мовознавства. 
 

Секція VII. Молодий мистецтвознавець: 

- розвиток мистецтва і культури українців та 

інших народів; 

- нові напрями розвитку мистецтва. 

 

Умови участі у конференції: 

Бажаючим взяти участь у роботі конференції 

необхідно надіслати в оргкомітет до 10 травня 

2022 року: 
- заявку на участь у конференції (додаток 1); 

- тези доповіді обсягом 1-2 повні сторінки 

(додаток 2); 

- електронний варіант тез та заявки надіслати 

на e-mail: olha.polischuk@rshu.edu.ua;  

- рецензію наукового керівника чи 

рекомендацію кафедри (якщо науковий керівник 

буде співавтором наукової публікації, то рецензія 

чи рекомендація не обов’язкова). 

Збірник матеріалів конференції буде видано в 

електронному вигляді і розміщено на сайті 

Рівненського державного гуманітарного 

університету (http://rshu.edu.ua). 

 

У разі прийняття тез на вашу електронну 

пошту буде надіслано підтвердження та реквізити 

для сплати організаційного внеску в розмірі 80 

грн за участь у заході. У його вартість входить: 

друк сертифікату учасника та програми 

конференції, а також підготовка електронного 

збірника матеріалів та інші організаційні витрати.  

Робочі мови конференції: українська, англійська, 

польська. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

 

Текст доповіді (1-2 повні сторінки) друкується на 

білих аркушах формату А4 з однієї сторони через 

інтервал 1.2, шрифт Times New Roman, кегль 9 пт, 

береги: верхній, нижній, лівий, правий по 2,5 см. 

Скановані малюнки виконувати з роздільною 

здатністю не менше 300dpi. Електронні варіанти тез 

записувати у форматі „*.doc” (Word 97-2019), назва 

файла повинна містити прізвище автора та номер 

обраної секції. Рисунки потрібно також записати 

окремими файлами у форматі „.jpg”.  

Посилання на використані джерела подаються у 

квадратних дужках (наприклад: [3, с. 314]). Список 

використаних джерел повинен бути складений з 

дотриманням правил Держстандарту.  

Надсилаючи тези до оргкомітету, автори 

підтверджують, що дати, цитати, експериментальні 

дані, бібліографія звірені, а публікація належним 

чином підготовлена до видання. 

Тези доповідей не підлягають додатковому 

редагуванню, тому мають бути ретельно перевірені. 

Матеріали  зі значними стилістичними, граматичними, 

орфографічними помилками будуть відхилені. 

 

Контактна особа: 

Голова Наукового товариства здобувачів 

вищої освіти та молодих вчених РДГУ – Поліщук 

Ольга Павлівна доктор філософії, доцент кафедри 

теорії і методики виховання. 

Тел.: (096)6062302  

 

mailto:olha.polischuk@rshu.edu.ua

