
Зразок оформлення заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській 

науково-практичній конференції 

студентів, магістрантів 

і молодих дослідників 

із міжнародною участю 

«Молодий науковець ХХІ століття» 
 

1. ПІБ (повністю) _______________________ 

2. Навчальний заклад ___________________ 

3. Факультет, група_____________________ 

4. Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, місце 

роботи)_______________________________ 

5. Поштова адреса (повна)________________ 

6. Контактний телефон __________________ 

7. Електронна адреса ____________________ 

8. Тема доповіді ________________________ 

9. Напрям _____________________________ 

10. Дата ________________________________ 

11. Підпис учасника _____________________ 
 

Матеріали, оформлені не за зразком та не 

відредаговані, а також подані після 

зазначеного терміну, розглядатися не 

будуть. 
Контактний телефон кафедри: 

(0564) 409-06-05. Email: psgo@knu.edu.ua 

З питаннями можна звертатися до відповідальної 

за організацію конференції Цимбал Тетяни 
Володимирівни на еmail: ttsymbal07@knu.edu.ua, 

телефон: 097-943-01-65. 

Просимо надіслати заявку на участь у 
конференції та тези доповідей згідно з поданими 

вимогами до 28 лютого 2022 року 

на електронну адресу керівника обраного 

напряму. 

 

 

 

 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, магістрантів 

і молодих дослідників  

із міжнародною участю 

 

 

 

 

 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ 
ХХІ СТОЛІТТЯ» 

 

 

 

 

Криворізький національний 

університет 

Кафедра професійної 

та соціально-гуманітарної освіти 

 

 

 

 

50027, Україна, м. Кривий Ріг, 

вул. Віталія Матусевича, 11, 

головний корпус, аудиторія 441 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Криворізький національний університет 
Кафедра професійної  

та соціально-гуманітарної освіти 

Карагандинський державний університет  
імені академіка Є.А.Букетова  

Криворізький професійний  

гірничо-технологічний ліцей 

 

 

 

 
 

 

 

 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, 

магістрантів і молодих дослідників  

із міжнародною участю 

 

 

 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ 
ХХІ СТОЛІТТЯ» 

 

 

 
 

 

29 березня 2022 р. 
м. Кривий Ріг 
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Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, магістрантів і 

молодих дослідників із міжнародною участю 

«Молодий науковець ХХІ століття» 

відбудеться 29 березня 2022 року на базі 

Криворізького національного університету.  

Програма конференції охоплює широке 

коло питань, які пов’язані з проблемами різних 

галузей науки. 

 

Робота конференції планується 

за такими напрямами: 

- актуальні проблеми професійної 

педагогіки та психології (керівник – 

Тарасова О.В., tarasova.olenav@knu.edu.ua); 

- сучасний філософський дискурс та 

дискусійні питання історії України 

(керівник – Кадол О.М., 

aleksandr_kadol@knu.edu.ua); 

- соціально-правові виклики сучасності 

(керівник – Шурупова К.В., 

shurupova@knu.edu.ua); 

- мовна культура майбутнього фахівця 

(керівник – Гладир Я.С., hladyr@knu.edu.ua); 

- інновації в освітньому процесі (керівник – 

Ткачук В.В., viktoriya.tkachuk@knu.edu.ua). 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Ступнік Микола Іванович – д-р техн. 

наук, професор, ректор Криворізького 

національного університету. 

Моркун Володимир Станіславович –     

д-р  техн. наук, професор, проректор з 

наукової роботи Криворізького національного 

університету. 

Чубаров Владислав Анатолійович – канд. 

техн. наук, доцент, проректор з науково-

педагогічної та навчальної роботи 

Криворізького національного університету. 

Гладир Яна Станіславівна – канд. філол. 

наук, старший викладач кафедри професійної  

та соціально-гуманітарної освіти Криворізького 

національного університету. 

Кадол Олександр Миколайович – канд. іст. 

наук, старший викладач кафедри професійної та 

соціально-гуманітарної освіти Криворізького 

національного університету. 

Ланова Ірина Вікторівна – викладач 

кафедри професійної та соціально-гуманітарної 

освіти Криворізького національного 

університету. 

Тарасова Олена Володимирівна – канд. 

психол. наук, доцент кафедри професійної та 

соціально-гуманітарної освіти Криворізького 

національного університету. 

Ткачук Вікторія Василівна – канд. пед. 

наук, доцент кафедри професійної та соціально-

гуманітарної освіти Криворізького 

національного університету.  

Фасольняк Юрій Юрійович – викладач 

кафедри професійної та соціально-гуманітарної 

освіти Криворізького національного 

університету.  

Хоцкіна Світлана Миколаївна – канд. пед. 

наук, завідувачка кафедри професійної та 

соціально-гуманітарної освіти Криворізького 

національного університету.  

Цимбал Тетяна Володимирівна – д-р 

філос. наук, професор кафедри професійної та 

соціально-гуманітарної освіти Криворізького 

національного університету. 

Шурупова Катерина Володимирівна – 

канд. юрид. наук, доцент кафедри професійної 

та соціально-гуманітарної освіти Криворізького 

національного університету. 
Робоча мова конференції: українська, 
англійська, російська.     

Форма участі в конференції: дистанційна. 
Обов’язковий організаційний внесок 80 грн. 

включає: участь у конференції, отримання 

електронного примірника програми та 
електронного примірника збірника матеріалів 

конференції, отримання електронного 

сертифіката учасника конференції.  

 
Кошти за публікацію переказувати на картку: 

4149 4393 1988 6309 (ПриватБанк).  

Одержувач: Ушаткіна Світлана Олександрівна. 
Телефон: +38-068-69-69-445. 

 
Вимоги до оформлення матеріалів:  
обсяг: 2–3 сторінки, кегль 14 Times New Roman, 

інтервал 1,5; поля: ліве – 25 мм, праве – 20 мм, 

нижнє – 20 мм, верхнє – 20 мм; абзацний відступ 
– 1,25. 

Зразок оформлення тез: 

 

РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА В УПРАВЛІННІ 

КОНФЛІКТАМИ 
Борець А. К. 

Наук. кер. – Тарасова О. В., канд. психол. наук, 

доцент 

Криворізький національний університет 

 

У розв’язанні конфліктів, управлінні 

поведінкою персоналу в конфліктних ситуаціях 

вирішальною є роль керівника. Це зумовлено 

тим, що… 

Література 

(список подається за абеткою, спочатку 

кирилиця, потім – латиниця). 

 

Шановні учасники конференції, будьмо 

доброчесними! Пропонуємо вам безкоштовні 

сервіси для самостійної перевірки на плагіат: 

https://www.etxt.ru/antiplagiat/ 

https://textovod.com 

https://advego.com/antiplagiat/ 
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