
 

Запрошуємо до участі у III Міжнародній 

науково-практичній конференції  

«Студенти та молодь – 

для майбутнього країни», 

яка відбудеться в Навчально-науковому 

професійно-педагогічному інституті 

Української інженерно-педагогічної академії  

(м. Бахмут) 18-19 жовтня 2017 р. відповідно 

листа МОН від 23.01.2017 №1/9-24 

Місце проведення конференції: 

Україна, 84500, м. Бахмут, вул. Носакова, 9а, 

Навчально-науковий професійно-педаго-

гічний інститут УІПА 
 

Проїзд до інституту 

від автовокзалу та залізничного вокзалу – 

тролейбус № 2, маршрутні таксі № 10, № 11, 

№ 12 до зупинки «Інженерна академія» 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

18.10.2017 р. 

з 9
 30

 до 10
 00

 – реєстрація учасників 

конференції за адресою: вул. Носа-

кова, 9а; 

з 10
 00

 до 11
 00

 – пленарне засідання; 

з 11
 00

 до 13
 00

 – робота секцій; 

з 13
 00

 до 14
 00

 – обідня перерва; 

15
 00

 – екскурсії; 

18
 00

 – урочистий вечір  

 

19.10.2012 р. 

з 9
 00

 до 12
 00

 – робота секцій; 

з 12
 00

 до 13
 00

 – обідня перерва; 

з 13
 00

 до 14
 00

 – підсумкове засідан-

ня, закриття конференції; 

від’їзд учасників. 

 

 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Секція гуманітарних дисциплін 

2. Психолого-педагогічна секція 

3. Економічна секція 

4. Політехнічна секція  

 

УМОВИ УЧАСТІ 

Для участі у конференції необхідно не 

пізніше 05 жовтня 2017 р. (включно): 

заповнити он-лайн заявку для участі 

https://goo.gl/TjcZ9W; 

відправити вкладеними файлами на 

електронну пошту stud.nnppi.uipa@i.ua 

текст доповіді, оформлений відповідно до 

наведених вимог та копію документа про 

оплату. 

У темі листа необхідно вказати номер 

секції і прізвище першого автора 

(Наприклад, <2, Савченко К.М.>).  

 

 

 

 

Для довідок: 

Секретар оргкомітету: д.е.н., доц. 

Михальченко Ганна Григорівна 

моб. тел. 050 665 07 06 

 

Відповідальний секретар конференції: 

Усик Ольга Євгенівна 

(0627) 44-86-38, моб тел. 099 379 90 87 

 
 

E-mail: stud.nnppi.uipa@i.ua 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Українська інженерно-педагогічна академія 

Навчально-науковий професійно-

педагогічний інститут УІПА 

Інститут модернізації змісту освіти 

Бахмутська міська рада 

Білоруський державний аграрний 

технічний університет 

Азербайджанський технологічний 

університет 

Тбіліський державний університет 

ім. Іване Джавахішвілі 

Університет Павла Йозефа Шафарика 

(Словакія) 

 

 
 

 

 

III МІЖНАРОДНА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Студенти та молодь –  

для майбутнього країни» 

 

ПРИСВЯЧЕНА 55- РІЧЧЮ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО 

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

ІНСТИТУТУ УІПА 
 

18-19 жовтня 2017 року 

Бахмут 

mailto:nnppi.uipa@i.ua
mailto:nnppi.uipa@i.ua


 

ФІНАНСОВІ УМОВИ 

 

Вартість публікації становить 

70 гривень. Публікаційний внесок 

покриває витрати, пов’язані з 

макетуванням збірки, поштовою 

пересилкою збірки та сертифіката 

учасника. 

 

При перерахуванні грошей для участі у 

ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції (МНПК) «Студенти та 

молодь – для майбутнього країни» 

(обов’язково) робити примітку 

«Консультаційно-інформаційні 

послуги. МНПК «Студенти та молодь – 

для майбутнього країни», <Федорен-

ко О. П.> (вказати прізвище та ініціали 

учасника) 
. 

Одержувач   ННППІ 

р/рахунок     31259291114581 

ДКСУ у м. Київ 

МФО   820172 

код      24819972 

 

 

 

 

Проїзд, проживання, харчуван-

ня та участь у екскурсіях учасники 

конференції оплачують самостійно. 
 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

1. Обсяг – до 2 стор., текст друкувати у 

редакторі Microsoft Word, без нумерації 

сторінок, шрифтом «Times New Roman», 

кеглем 14 pt через один інтервал без 

ущільнення тексту та переносів, поля – 20 

мм з усіх боків. 

2. Назва секції вказується в правому 

куті курсивом. 

3. Назва тез вказується великим 

регістром, напівжирним шрифтом. 

4. Після назви в правому куті 

вказується курсивом прізвище та ініціали 

авторів, посада та місце навчання чи 

роботи. 

5. В тексті не повинно бути 

шрифтових виділень. Рисунки, діаграми, 

схеми, таблиці мають бути тільки чорного 

кольору. 

6. Рисунки повинні бути згруповані в 

один графічний об’єкт; формули слід 

друкувати за допомогою редактора 

формул Microsoft Equation і нумерувати у 

круглих дужках, наприклад, (3). 

7. Перелік літератури слід навести у 

відповідності до вимог Держстандарту 

8302:2015 кеглем 12 pt. 
 

 

Робочі мови конференції: 

українська, російська, англійська. 
 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ: 

 

Економічна секція 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

МІСЦЕВИХ РИНКІВ ПРАЦІ 

Автор: Федоренко О. П., магістр 

Науковий керівник: Савченко К.М., к.е.н., доц. 

Навчально-науковий професійно-педагогічний 

інститут УІПА 

 

Місцевий ринок праці має як галузевий, 

так і територіальний аспекти. Територіальний 

аспект формування місцевого ринку праці 

представлений міськими, районними, 

сільськими рівнями. На сучасному етапі 

структурної перебудови економіки домінує 

міський рівень формування ринку праці [1]. 

Це пов'язано… 

 

Література 

 

Тези, які не відповідають зазначеним вимогам 

або надіслані до організаційного комітету 

після 05.10.2017 р. не розглядатимуться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 

З повагою, оргкомітет. 
 


