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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 
 

Шановні студенти! 

26-28 жовтня 2016 року в Національному педагогічному університеті  імені 

М.П. Драгоманова відбудеться 

 

СТУДЕНТСЬКИЙ ФОРУМ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

 
Пленарне засідання − 26 жовтня об 11:00 (Пирогова 9, ауд. 231) 

 
 

Назва секції Відповідальні особи Дата і час 

проведення 

Місце проведення 

Історико-

філософські та 

політично-правові 

процеси на перетині 

тисячоліть 

Спірідонов Роман – 

факультет історичної 

освіти і науки, 

Хоменко Глеб – 

факультет філософської 

освіти і науки, 

Густій Михайло – 

факультет політології та 

права. 

27 жовтня,  

о 13.15 

 

вул. 

Тургенівська, 8/14 

ауд. 3.4 імені 

Григорія Волинки,  

Використання 

методів арт-

терапії, фізіотерапії 

та фізичної 

культури у роботі з 

проблемними 

підлітками та 

дітьми, які мають 

порушення 

психофізичного 

розвитку 

Шаповалов Андрій - 

факультет педагогіки та 

психології,  

Матвійчук Анна - 

факультет мистецтв, 

Алєксєєнко Єгор - 

факультет фізичного 

виховання та спорту, 

Волошин Ірина – 

факультет корекційної 

педагогіки та психології. 

 

27 жовтня о 

13.15 

вул. Тургенівська, 

8/14 

ауд. 10-4 

 

 Концептуальні 

засади інноваційних 

Сухенко Ольга – 

факультет природничо-

27 жовтня, 

 о 12.30 

вул. Пирогова, 9 

ауд. 418 



підходів в 

природничих та 

фізико-

математичних 

науках 

 

географічних наук та 

екології, 

Банак Роман – фізико-

математичний факультет. 

Становлення 

майбутнього 

фахівця в сучасному 

освітньо-

інформаційному 

просторі 

Березанська Катерина – 

інженерно-педагогічний 

факультет,  

Бойко Анна – факультет 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації, 

Мельниченко Вікторія – 

факультет інформатики.  

 

27 жовтня, 

о 15.00 

вул.Пирогова 9 

ауд.340 

 

Мова та література 

в сучасній науковій 

парадигмі 

Коваленко Ольга – 

факультет іноземної 

філології, 

Кравчук Анна – 

факультет української 

філології та літературної 

творчості імені 

А.Малишка 

27 жовтня, 

о 12.30 

вул. Тургенівська 

8/14 

ауд. 7-10 

 

 Методи інтеграції 

особистості в 

соціальному 

просторі 

Ящук Юлія – факультет 

соціально-психологічних 

наук та управління 

27 жовтня,  

о 14.30 

вул. Освіти 6,  

ауд. 63 

 

 

Бажаючим взяти участь у роботі студентського форуму необхідно            

до 17 жовтня 2016 року надіслати в електронному вигляді відповідальній особі 

вашого факультету та вказати наступну інформацію: 

 
Прізвище 

ім’я 

побатькові 

Група Назва напрямку 

роботи секції 

Назва тез Номер 

телефону 

 

 

    

 

Вимоги до тез форуму: 

Загальний обсяг тез має бути до 2 сторінок. 

Тези повинні мати наступні структурні елементи: постановка наукової 

проблеми та визначення актуальності дослідження; формулювання мети; 

послідовний виклад основного матеріалу; висновки та перспективи 

дослідження.  

Текст має бути набраний у редакторі Microsoft Word, шрифт 

TimesNewRoman - 12; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє та нижнє - по 



20 мм, ліве - 30 мм, праве - 10 мм; вирівнювання по ширині, відступ абзацу 1,25 

см. Малюнки, графіки, схеми тощо, повинні бути розміщені через меню 

«Вставка - Ілюстрації (об’єкт) – Рисунок Microsoft Word». 

У правому верхньому куті першої сторінки подаються: прізвище та 

ініціали автора, назва навчального закладу, прізвище та ініціали наукового 

керівника, його науковий ступінь, вчене звання (міжрядковий інтервал – 1,5). 
Назва роботи великими жирними літерами (по центру українською мовами). 

Список використаних джерел подається в кінці тез (в кількості не менше 

двох) та формується у алфавітному порядку згідно з діючими вимогами ВАК 

України. До списку використаних джерел входять лише ті джерела, 

запозичення змісту яких згадуються в тезах. Посилання в тексті роботи 

вказуються у квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка. 

 

Контактна інформація 

Факультет філософської освіти і науки − Хоменко Гліб  

063 391 12 99 gleb-khomenko@yandex.ru 

Факультет корекційної педагогіки і психології − Волошин Ірина  

0961405276, 0939710216, irina_voloshyn@ukr.net 

Факультет іноземної філології − Коваленко Ольга  

063-76-75-917, olgakovalenko13@ukr.net 

Факультет української філології та літературної творчості ім. Андрія Малишка − Кравчук 

Анна  

0950019845, 0967900410 akravchuk1211@gmail.com 

Факультет історичної освіти − Спірідонов Роман   

0660048067 roman-spiridonov-96@mail.ru 

Факультет педагогіки і психології − Шаповалов Андрій 

0981070248 shapovalov199411@gmail.com 

Фізико-математичний факультет − Банак Роман  

0931270223, 0680011076 

Факультет політології та права − Густій Михайло  

0966056411 hustiy-m@ukr.net 

Факультет соціально-психологічних наук та управління − Ящук Юлія  

063-71-065-33, spericolata@ukr.net 

Факультет інформатики − Мельниченко Вікторія  

0637305593, 0958827978 kukusia1996@ukr.net 

Інженерно-педагогічний факультет − Березанська Катерина  

093-139-95-81; 096-730-89-24 berezanskaya1994@gmail.com 

https://vk.com/write?email=olgakovalenko13@ukr.net
https://vk.com/write?email=akravchuk1211@gmail.com
https://vk.com/write?email=roman-spiridonov-96@mail.ru
https://vk.com/write?email=shapovalov199411@gmail.com
https://vk.com/write?email=hustiy-m@ukr.ne
https://vk.com/write?email=spericolata@ukr.net
https://vk.com/write?email=kukusia1996@ukr.net
https://vk.com/write?email=berezanskaya1994@gmail.com


Факультет природничо-географічної освіти та екології  − Сухенко Ольга  

0992798608, olya.suxenko@mail.ru 

Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського − Матвійчук Анна  

 0668002917, 0939797267 ksjol@mail.ru 

Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації −  Бойко Анна 

0974775435, smile.anyuta97@gmail.com 

Факультет фізичного виховання та спорту − Миненко Лілія  

097 75 23 812 minenko200496@mail.ru 

 

 

 

https://vk.com/write?email=olya.suxenko@mail.ru
https://vk.com/write?email=ksjol@mail.ru
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