
 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

Рада аспірантів та молодих вчених  

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Рада молодих вчених при Чернігівській ОДА 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

Шановні аспіранти та молоді вчені! 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській мультидисциплінарній 

науково-практичній інтернет-конференції «Молодь і сучасні тренди 

наукової думки», яка відбудеться 01-02 березня 2023 року на базі Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 

 

Мета конференції: спільне обговорення сучасних підходів у різних галузях 

науки. 

Форма участі: дистанційна, безкоштовна. 

Робоча мова: українська. 

 

Напрями конференції: 

 

1. Сучасні напрями розвитку біологічної науки. 

2. Актуальні проблеми історії, політології та права. 

3. Актуальні питання освітніх, педагогічних та психологічних наук. 

4. Прикладні аспекти природничо-математичних дисциплін. 

5. Сучасні тренди мовознавчої, літературознавчої та культурологічної думки. 

 

Умови участі в конференції: 

 Для участі в конференції необхідно подати заявку (зразок додається) та  

тези доповіді до 20 лютого 2023 року на електронну адресу ivakhno1996@ukr.net  

 

 

За матеріалами конференції буде укладено електронний збірник тез доповідей. 

 

 

 

 

mailto:ivakhno1996@ukr.net


Вимоги до оформлення тез доповіді: 

 

✓ матеріали подаються у форматі .doc; 

✓ обсяг – 3-5 сторінок формату А4; 

✓ шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал між рядками – 1,5, поля – 

20 мм. 

✓ список літератури оформлюється згідно з вимогами, розробленими в 2015 

році Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання». Зразки оформлення за покликанням:    

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf  

 

Контактні телефони:  

0681527568 – Оксана Крупенко, завідувачка відділу аспірантури та 

докторантури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

0932099687 – Наталія Івахно, голова Ради аспірантів та молодих вчених 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 
 

 

ЗАЯВКА 

учасника\учасниці Всеукраїнської мультидисциплінарної науково-практичної 

інтернет-конференції 

«Молодь і сучасні тренди наукової думки» 
 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь, звання, посада 

(за наявності) 

 

Повна назва закладу освіти  

Тема доповіді  

Напрям конференції  

Контактний телефон  

e-mail   

Бажаю виступити на конференції 

(оберіть так/ні) 

 

 

Будемо раді співпраці! 

Із повагою - оргкомітет конференції. 

 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf

