
ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ  

Прізвище, ім'я, по батькові 

Для студентів: прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, посада та місце роботи 

наукового керівника 

Організація, яку представляє учасник 

Науковий ступінь   

Вчене звання   

Посада   

Контактний телефон   

E-mail   

Секція 

Тема доповіді 

Замовлення сертифіката (так/ні) 

Друкований/електронний примірник збірника 

(необхідне підкреслити) 

Тези доповіді (назва файлу повинна відповідати 

номеру секції конференції та прізвищу, імені першого 

автора латиницею. Наприклад, 4_ivanenko_ivan_ 

tezy.doc та заявку на участь (форму додано вище. 

Приклад назви – 4_ivanenko_ivan_zayavka.doc 

необхідно надіслати на електронну адресу 

young.eenu@gmail.com Обов’язково в темі листа 

вказати «Участь у конференції».  Приймаються тези, 

написані одноосібно та у співавторстві (не більше двох 

співавторів). 

До початку роботи конференції заплановано 

видання збірника тез доповідей в електронному 

форматі. У випадку неможливості присутності 

учасників на заходах конференції у день її проведення, 

до 28 грудня буде здійснена розсилка збірника в 

електронному вигляді на e-mail учасника, 

представлений у заявці.  

  

  

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ  

КОНФЕРЕНЦІЇ 

  

5 грудня 2019 року 

8.30-10.00 – Реєстрація учасників.  

10.00-11.30 – Пленарне засідання.  

12.00-14.00 – Секційні засідання.  

14.00-14.30 – Підведення підсумків.  

  

  

АДРЕСА 

організаційного комітету  

Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки,  Рада молодих вчених,  м. Луцьк, 

вул. Шопена, 24, кафедра національної безпеки 

(каб. 311). 

  

Контактні особи:  

Денисюк Василь Іванович, канд. іст. наук, доцент 

кафедри національної безпеки, заступник голови Ради 

молодих вчених Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, тел. +380663893490.  

Зінченко Марія Олександрівна, канд. біол. наук, 

старший викладач кафедри теорії і методики початкової 

освіти, тел. +380669916317. 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА 

Для отримання додатково  

- друкованого екземпляра збірника та сертифіката 

учасника, необхідно сплатити організаційний внесок у 

розмірі 170 гривень;  

- лише сертифіката учасника – 50 гривень (лише за 

умови очної участі).  

У такому випадку кошти для участі в конференції 

слід перерахувати на картку ПриватБанку номер  5168 

7427 2926 1176, отримувач Денисюк Василь Іванович 

з приміткою «Оргвнесок (прізвище автора)».  

 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ І 

АСПІРАНТІВ  

КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ, БІЗНЕСУ ТА ПРАВА 

СНУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  

ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

  

 
IІI Міжнародна науково-практична  

конференція молодих учених, 

студентів та аспірантів 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

ПРИРОДНИЧИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК 

 

5 грудня 2019 року 

 

м. Луцьк 

Шановні студенти, аспіранти та молоді науковці! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих учених, 



студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку 

природничих та гуманітарних наук», яка відбудеться 

5 грудня 2019 року у Східноєвропейському 

національному університеті імені Лесі Українки  

  

Мета заходу – дослідження актуальних проблем 

розвитку природничих та гуманітарних наук, 

розроблення рекомендацій щодо їх вирішення на основі 

думок і поглядів молодих учених  

  

Заплановані напрями роботи конференції:  

1. Економіка.  

2. Педагогіка, психологія і соціологія.  

3. Юридичні науки.  

4. Фізика, математика, інформатика.   

5. Сучасні інженерія, техніка та технології.  

6. Хімія, фармація.   

7. Екологія.  

8. Біологія.   

9. Історія і політологія  

10.  Національна та кібернетична безпека. 

11. Філологія.   

12. Фізичне виховання і спорт.   

13. Культура та мистецтво.  

14. Міжнародні відносини   

15.Журналістика, видавнича справа та редагування.  

16. Фізична терапія, ерготерапія. 

17. Географія, землеустрій.  

18. Туризм і готельно-ресторанна справа. 

Для участі у конференції необхідно до  22 листопада 

2019 року (включно) надіслати оргкомітету:  

- тези доповіді в електронному вигляді;   

- заявку на участь.   

Тези, отримані після 22 листопада 2019 р., 

розглядатися не будуть.   

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ  
Павліха Н. В. – проректор з науково-педагогічної 

роботи та міжнародних зв’язків СНУ імені Лесі 

Українки   

Караїм О. А. – канд. екон. наук, доцент кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища, 

куратор НТАіС СНУ імені Лесі Українки  

Пастернак Я. М. – д-р фіз.-мат. наук, професор 

кафедри прикладної математики та механіки Луцького 

національного технічного університету  

Ткачик О. О. – канд. іст. наук, викладач циклової 

комісії історії та суспільствознавства Коледжу 

технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки. 

Циплюк А. М. – канд. пед. наук, викладач кафедри 

дошкільної освіти Луцького педагогічного коледжу. 

Назарук – О. І. – канд. юрид. наук, доцент кафедри 

кримінального права та процесу  

Денисюк В. І – канд. іст. наук, доцент кафедри 

національної безпеки  

Матвійчук Н. М. – канд. екон. наук, доцент кафедри 

аналітичної економіки та природокористування 

Зінченко М. О. – канд. біол. наук, старший викладач 

кафедри теорії і методики початкової освіти  

Поліщук М. М. – канд. техн. наук, старший викладач 

кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки 

Луцького національного технічного університету. 

Павлов К. В. – док. екон. наук, професор кафедри 

аналітичної економіки та природокористування  

Макарук Л. Л. – канд. філол. наук, доцент кафедри 

прикладної лінгвістики  

Вербицька А. Е. – канд. філол. наук, старший 

викладач кафедри практики англійської мови 

Грицевич Ю. В. – канд. філол. наук, асистент 

кафедри історії та культури української мови 

Замуруєва О. В. – канд. фіз-мат. наук, старший 

викладач кафедри експериментальної фізики та 

інформаційно-вимірювальних технологій 

Андрусяк Г. М. – канд. юрид. наук, доцент кафедри 

кримінального права і процесу 

Михалюк Н. Ю. – канд. політ. наук, старший 

викладач кафедри міжнародних комунікацій та 

політичного аналізу 

Безсмертнюк Т. П. – канд. геогр. наук, старший 

викладач кафедри туризму та готельного господарства 

Фіщук О. С. – канд. біол. наук, старший викладач 

кафедри ботаніки та методики викладання природничих 

наук 

Смітюх О. В. – канд. хім. наук, старший лаборант 

кафедри хімії та технології 

Коструба Н. С. – канд. псих. наук, старший викладач 

кафедри загальної і соціальної психології та соціології 

Шурдак М. І. – канд. мистец., старший викладач 

кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства 

Подубінська С. В. – старший лаборант кафедри 

теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації, 

аспірант 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

• У збірник приймаємо тези українською, 

англійською, польською, російською мовами.  

• Обсяг тез доповіді – дві повні сторінки формату 

A5, орієнтація – книжкова. Береги: верхній, нижній, 

лівий, правий – 15 мм. Шрифт: гарнітура – Times New 

Roman, кегль – 10, міжрядковий інтервал – 1,0; 

абзацний відступ – 0,5 см; стиль – Normal (звичайний).   

• Структура тез: заголовок – ПРОПИСНИМИ 

літерами, шрифт – напівжирний; прізвище, ім’я авторів 

– маленькі звичайні літери, жирним шрифтом; назва 

організації та міста – звичайним шрифтом (все 

вирівнюється по центру сторінки); через 1 інтервал 

друкується текст тез (вирівнювання – по ширині 

сторінки), список джерел (без слова Література, 

друкується через 1 інтервал під текстом тез, 

оформлення – згідно встановлених вимог), посилання 

на які в тексті є обов’язковими.  

• Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді 

єдиного об’єкту.  

• Тези не підлягають додатковому редагуванню, 

тому вони мають бути ретельно вивірені.  

• Відповідальність за висвітлений матеріал у  тезах 

несуть автори доповідей.  

• До друку приймаємо тези із рівнем унікальності не 

менше 75 %.  

• Публікації у співавторстві чи під керівництвом 

надсилаються з електронної адреси наукового 

керівника  

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених 

вимог, оргкомітет не розглядатиме. 


