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ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за участю Запорізького 

національного університету, Кіровоградського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка, Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки, Київського університету імені Бориса Грінченка організовує XI 

Всеукраїнську студентську наукову конференцію. 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 21-22 квітня 

2016 року у місті Ніжин на базі фізико-математичного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя.  

Під час роботи конференції планується розглянути сучасний стан, проблеми та 

методику викладання дисциплін за напрямами: 
 

 математика 

 фізика 

 інформатика 

 освітні вимірювання 

 економіка 
 

Програмний комітет: 

Авраменко О.В. – доктор фізико-математичних наук, професор, Кіровоградський 

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; 

Астаф’єва М.М. –  кандидат фізико-математичних наук, доцент, Київський 

університет імені Бориса Грінченка; 

Казачков І.В. – доктор фізико-математичних наук, професор, Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя; 

Мельничук О.В. – доктор фізико-математичних наук, професор, Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя; 

Мінаєв Ю.П. – кандидат фізико-математичних наук, професор, Запорізький 

національний університет; 

Редько С.І. – кандидат психологічних наук, доцент, заступник директора з наукової 

роботи Інституту суспільства, Київський університет імені Бориса Грінченка; 

Чепрасова Т.І. – кандидат педагогічних наук,  доцент  кафедри прикладної 

математики та інформатики, Східноєвропейський національний університет імені Лесі 

Українки. 

Організаційний комітет: 

Ковальчук Ю.О. – к. ф.-м. н., декан фіз.-мат. ф-ту – голова; 

Віра М.Б. – к. ф.-м. н., доц. каф. вищої математики; 

Глушко І.М. – к. ф.-м. н., доц. каф. прикл. матем, інф., і освітніх вимірювань; 

Городецька М.О. – к. економ. н., доц. каф. філософії та соц.-економ. наук;  

Лісова Т.В. – к. ф.-м. н., доцент каф. прикл. матем, інф., і освітніх вимірювань; 

Мельничук Л.Ю. – к. ф.-м. н., зав. каф. фізики; 

Тарасенко О.В. – к. ф.-м. н., зав. каф. вищої математики; 

Фетісов В.С. –  к. е. н., доц. каф. прикл. матем, інф., і освітніх вимірювань; 



Шевчук О.Г. – ст. в. каф. фізики; 

Зінченко Я.С. – студент 4 курсу; 
Стеценко А.О. – студентка 2 курсу. 

Плануються пленарні та секційні доповіді. Тези доповідей будуть видані до початку 

роботи конференції. Робочі мови конференції – українська, російська та англійська. Якщо 

Ви бажаєте взяти участь у роботі конференції, просимо до 30 березня 2016 року 

зареєструватися за адресою: 

https://docs.google.com/forms/d/1bgCBzC3cyZgxkHkTDqr4y3yT9Ydl6QKdAygiBbj1QRA/viewform?c=0&w=1&u

sp=mail_form_link 

Кожного учасника конференції просимо не пізніше 30 березня 2016 року надіслати 

до оргкомітету (studconf2016@gmail.com) електронну копію (у форматі MS Word версії 

2003 або вище) тез (1-3 стор. формату А4), оформлену за наступними вимогами: 

Орієнтація – книжна  

Поля  – по 2 см з усіх боків 

Шрифт – TimesNewRoman, 14 пт. 

Стиль – звичайний (Normal) 

Вирівнювання   – за шириною 

Міжрядковий інтервал – одинарний. 

Назва доповіді друкується ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ посередині першого рядка; 

нижче, через один рядок (по центру), маленькими літерами – ініціали та прізвища авторів. 

У наступному рядку посередині маленькими літерами друкуються повна назва ВНЗ, e-mail 

автора. Далі, через один рядок друкується текст доповіді. 

Посилання на літературні джерела робляться згідно з існуючими вимогами. Таблиці та 

формули слід створювати за допомогою вбудованих засобів MicrosoftWord. Об'єм матеріалів 

разом з таблицями, рисунками або графіками не повинен перевищувати 3 сторінок. 

Збірка тез буде опублікована до початку роботи конференції. Тези публікуються за 

умови попередньої оплати (не пізніше 5 квітня 2016 року). Плата за публікацію 

становить: 

– 40 гривень за одну сторінку – для охочих отримати паперову версію збірника; 

– 20 гривень за сторінку – для охочих отримати лише електронну версію збірника. 

Спосіб оплати буде повідомлений учасникам особисто після отримання тез. 

Організаційний внесок не передбачено. 

 Не пізніше 10 квітня просимо повідомити про дату приїзду та кількість учасників 

від ЗВО, які прибудуть на конференцію, для забезпечення житлом. Для проживання будуть 

надаватися місця у гостьових кімнатах студентського гуртожитку НДУ імені Миколи 

Гоголя. Харчування – за власний кошт учасників. 

 

Важливі дати: 

30 березня – завершення реєстрації та прийому тез 

5 квітня – завершення прийому сплати за публікацію тез 

10 квітня – завершення збору інформації про безпосередню участь у конференції 

21-22 квітня – проведення конференції 

 

Адреса оргкомітету:  Віра М.Б., фізико-математичний факультет, НДУ імені  

Миколи Гоголя, вул. Графська (Кропив'янського)2, м. Ніжин, 

Чернігівська обл.,  Україна, 16602 

Контактні телефони: (04631) 7-19-79,  (066)9248452 

https://docs.google.com/forms/d/1bgCBzC3cyZgxkHkTDqr4y3yT9Ydl6QKdAygiBbj1QRA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1bgCBzC3cyZgxkHkTDqr4y3yT9Ydl6QKdAygiBbj1QRA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

