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Шановні друзі та колеги! 

Запрошуємо Вас прийняти участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців, 

аспірантів і здобувачів вищої освіти  «Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки», яка відбудеться 11-12 травня 2023 року. 

Початок пленарного засідання о 10:00. 

Форма проведення: онлайн-формат за допомогою комунікатора HangoutsMeet з 

прямою трансляцією на платформі YouTube. 

 

До участі запрошуються здобувачі вищої освіти та молоді вчені України і 

зарубіжжя з метою обміну досвідом, популяризацією науки та розвитком 

культури інновацій серед молоді. 

 

ТЕМАТИЧНА АРХІТЕКТУРА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Академічна платформа 1. Технічні та математичні науки. 

Академічна платформа 2. Економічні науки. 

Академічна платформа 3. Суспільно-педагогічні та юридичні науки. 

Академічна платформа4. Природничі науки.  

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Для участі в конференції просимо надсилати матеріали до 7 травня 2023 року 

(включно). 

 

Надсилання заявки на участь у  конференції здійснюється при заповненні 

форми за гіперпокликанням: https://forms.gle/PsbV2WE4zofK9zxQA 

 

Надіслані матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від 

оргкомітету конференції підтвердження на e-mail учасника. 

 

Участь у конференції безкоштовна. 

 

Проведення конференції планується в онлайн-форматі. Бажаючі виступити 

будуть мати таку можливість за допомогою комунікатора Hangouts Meet. 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

➢ тези подаються у електронному варіанті у форматі .doc, редактор Microsoft 

Word 2003; 

➢ обсяг тез – 1-3 повних сторінки формату А5; 

➢ назва тез друкується великими жирними літерами по центру; 

➢ шрифт Tіmes New Roman, розмір шрифту – 12 кегль, абзацні відступи 

повинні бути однаковими у всьому тексті та призначені автоматично, інтервал 

між рядками – 1, поля: праве, ліве, верхнє – 20 мм, нижнє – 22 мм, відступ до 

https://forms.gle/PsbV2WE4zofK9zxQA


нижнього колонтитула – 1,5; 

➢ абзац – 10 мм; сторінки тез без нумерації; не використовувати переносів; 

➢ кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – мати 

назву; 

➢ формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft 

Equation і нумерувати у круглих дужках;   

➢ список використаних джерел: розмір шрифту – 11 кегль (посилання в тексті 

на кожне джерело обов'язкове), друкується в кінці статті (оформлення списку 

використаних джерел повинно відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015). На 

кожне джерело у списку має бути хоча б одне посилання у тексті матеріалів. 

Список використаних джерел продовжується підряд, а порядкові номери 

виділяються жирним шрифтом. Джерела подаються у квадратних дужках [1, с. 

3]. Перша цифра – номер джерела у списку використаних джерел, друга – 

номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з 

пробілом, номер джерела крапкою з комою, наприклад: [4], [5, с. 123], [6; 10]. У 

реченні крапка ставиться після дужок, посилань. Автоматичні посилання по 

тексту заборонені! 

 

Приклад оформлення матеріалів: 

 
УДК 

 

Осадча О.О., д.е.н., професор (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне) 

або 
Васильчук І.П., здобувач вищої освіти першого рівня (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне), науковий керівник: Осадча О.О., д.е.н., 

професор (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) 

 

НАЗВА ТЕЗ 
 

Основний текст, основний текст [1, с. 45]. 

Таблиця 1 

Назва таблиці 

     

Шрифт TіmesNewRoman, кегль – 11 пт., інтервал між рядками – 1 

Джерело: розроблено автором на основі [5; 6]. 

 

 

Рисунок 

Рис. 1. Назва рисунку 

Джерело: розроблено автором на основі [5; 6]. 
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Текст матеріалів  повинен бути вичитаний та перевірений автором і науковим 

керівником (для здобувачів вищої освіти).  

Організаційний комітет залишає за собою право редагувати, скорочувати і 

відхиляти надіслані матеріали, які не містять нової наукової інформації або не 

відповідають наведеним вимогам чи порушують академічну доброчесність. 

Відповідальність за зміст та унікальність поданого матеріалу несе автор. 

 

Електронний збірник конференції буде розміщений у цифровому репозиторії 

НУВГП за гіперпокликанням: https://ep3.nuwm.edu.ua/. 
 

Контактна інформація: 

Національний університет водного господарства та природокористування, 
вул. Соборна, 11, навчальний корпус № 1, Рада молодих вчених НУВГП,   

м. Рівне, Україна. 
E-mail: rmv@nuwm.edu.ua. 

 

Голова Ради молодих вчених НУВГП: Осадча Ольга Олексіївна, д.е.н., проф., 

e-mail: o.o.osadcha@nuwm.edu.ua. 

 
 

Координатори конференції: 
 

Академічна платформа 1: к.т.н., доцент кафедри водної інженерії та водних 

технологій Приходько Наталія Володимирівна, e-mail: 

n.v.prihodko@nuwm.edu.ua. 

 

Академічна платформа 2: к.е.н., доцент кафедри маркетингу Мартинюк 

Оксана Володимирівна, e-mail: o.v.martynjuk@nuwm.edu.ua; к.е.н., доцент 

кафедри маркетингу Оплачко Ірина Олександрівна, e-mail: 

i.o.oplachko@nuwm.edu.ua. 

 

Академічна платформа 3: старший викладач кафедри конституційного права 

та галузевих дисциплін, Подвірна Олена Владиславівна, e-mail: 

o.v.podvirna@nuwm.edu.ua. 

Академічна платформа 4: к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри автомобілів 

та автомобільного господарства, Стадник Олександр Святославович, e-mail: 

o.s.stadnyk@nuwm.edu.ua. 
 

Сподіваємось на плідну співпрацю! 
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