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молодих учених та студентів
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Європейського
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21 -23 КВІТНЯ 201 6

ПОЛТАВА

ПОШТОВА АДРЕСА
36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

ПНПУ імені В.Г. Короленка, деканат фізико-

математичного ф-ту

КОНТАКТНІ ОСОБИ
Корнієнко Олена - голова організаційного

комітету, студентський декан фізико-

математичного факультету ПНПУ

імені В.Г. Короленка:

+38(095)530-67-89

Байбуза Ірина - відповідальний секретар,

голова інформаційного сектору студради

фізико-математичного факультету ПНПУ

імені В.Г. Короленка:

+38(095)591 -90-82

Павлюченко Антоніна - голова наукового

сектору студради фізико-математичного

факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка:

+38(050)839-20-33

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
studconfpoltava@gmail .com

ВЕБСАЙТ РЕЄСТРАЦІЇ
https://www.eventbrite.com/e/21 581 501 853
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КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ
Від Південного вокзалу трол. №1 ,4,

маршрутка №52 до зупинки "Центр". Від

Київського вокзалу трол. №1 до зупинки

"Центр". Від автовокзалу кільцевим

автобусом до зуп. "Центр".

ГРУПА "ВКОНТАКТІ"
https://vk.com/event11 5953745

ІНФОРМАЦІЙНА ВЕБСТОРІНКА
http: //studconf.pp.ua

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Матвієнко Юрій - співголова організаційного

комітету, к.п.н. , доцент кафедри математичного

аналізу та інформатики, заст.декана фізико-

математичного ф-ту ПНПУ імені В.Г. Короленка

Корнієнко Олена - співголова організаційного

комітету, студентський декан фізико-

математичного факультету ПНПУ

імені В.Г. Короленка.

Гетманюк Оксана - голова студентської ради

фізико-математичного факультету

Тернопільського національного педагогічного

університету імені Володимира Гнатюка.

Маслюченко Юлія - секретар студентського

самоврядування, заступник голови студентського

наукового товариства Уманського державного

педагогічного університету імені Павла Тичини



ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Особливості функціонування

студентського самоврядування в умовах

реформування освіти.
Секція 2. Виховний потенціал студентського

самоврядування.

Секція 3. Пріоритетні напрями діяльності

студентського самоврядування в умовах

сьогодення.

Мови конференції: українська, англійська,
польська.

Для участі у конференції необхідно:

- зареєструватися одним із запропонованих

способів:

1 . Надіславши на електронну адресу

Організаційного комітету заявку за наведеною

формою.

2. Заповнивши реєстраційну форму на сайті:

https://www.eventbrite.com/e/21 581 501 853

- надіслати тези доповіді та копію квитанції про

оплату на електронну адресу оргкомітету.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Оргвнесок у розмірі 200 грн. надсилати переказом

на картковий рахунок 5168 7572 0693 5639
Байбуза Ірина Сергіївна (вказати призначення
і прізвище платника)
Оргвнесок конференції включає в себе публікацію

матеріалів доповіді, вартість одного примірника

матеріалів конференції, організаційні витрати

(проживання без харчування). Для дистанційної

участі - 1 00 грн. Тези публікуватимуться лише за

умови сплати оргвнеску.

У роботі конференції будуть заслухані

пленарні та секційні доповіді. Матеріали

конференції будуть опубліковані до початку

її роботи. Планується відзначення
кращих доповідей молодих науковців.

ПІДГОТОВКА ТЕЗ ДОПОВІДІ
Тези доповіді (1 -3 повні сторінки) оформляються

на аркушах паперу А4 у вигляді файлу *.doc або

*.rtf. Шрифт: Times New Roman Cyr, 1 4 кегль,

інтервал - 1 ,0; всі поля - 25 мм.

Оформлення: вгорі сторінки посередині - назва

доповіді (напівжирний шрифт, 1 8 кегль); нижче -

П. І .Б. автора (напівжирний курсив, 1 4 кегль,

вирівнювання по правому краю) , вчений ступінь,

вчене звання, місце роботи, e-mail (курсив, 1 4

кегль, вирівнювання по правому краю), нижче

через один рядок - текст тез (вирівнювання по

ширині, 1 4 кегль); після тексту тез через інтервал

- список використаних джерел (1 2 кегль без

автоматичної нумерації).

ЗАЯВКА
на участь у роботі конференції

"Студентське самоврядування в
контексті входження до Європейського

освітнього простору"
Прізвище_____________________________

Ім’я__________________________________

По батькові___________________________

Назва організації______________________

_____________________________________

Посада______________________________

(наук.ступінь)_________________________

Факультет,____________________________

спеціальність__________________________

Поштова адреса учасника з

індексом_____________________________

_____________________________________

Телефон_____________E-mail___________

Номер та назва секції__________________

_____________________________________

Назва доповіді________________________

_____________________________________

_____________________________________

Необхідність мультимедійного проектора

Так_____ Ні______

Планую (потрібне підкреслити)

виступити з доповіддю;

взяти участь в обговоренні;

публікацію без участі в

обговоренні.

Шаблон для заявки, приклад оформлення

тез за адресою: http: //studconf.pp.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Полтавський національний педагогічний

університет імені В.Г. Короленка запрошує

Вас узяти участь у роботі

І Всеукраїнської науково-практичної

конференції молодих учених та студентів

"Студентське самоврядування в контексті

входження до Європейського освітнього

простору"

21 -23 квітня 201 6 року.

Додаткова інформація надаватиметься за
вказаними у заявках електронними
адресами. Просимо розповсюдити
інформацію серед колег.

ВАЖЛИВІ ДАТИ
28.03.16 - кінцевий термін прийняття заявок

та електронних версій тез;

4.04.16  термін отримання повідомлення

про прийняття тез доповіді.




