ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

запрошує до участі у
Міжнародній науково-практичній конференції
студентів, аспірантів та молодих учених
«ЮНІСТЬ НАУКИ – 2020:
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА»
Конференція включена до Переліку міжнародних, всеукраїнських
науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих
учених (додаток до листа від 20.01.2020, № 22.1/10-143, п. 97)

Тематичні напрями конференції
Назва секції, назва
Відповідальна особа
підсекцій
Секція 1. Теорія і практика
розвитку соціальноХоменко Інна Олександрівна
економічних систем в
умовах становлення
kafedra_etiep@ukr.net
інформаційного
суспільства.
Секція 2. Фінансова
Садчикова Ірина
стабілізація: основні
Володимирівна
чинники, стратегія і
konf23_2018@ukr.net
тактика.
Секція 3. Удосконалення
Клименко Тетяна Вікторівна
методики та організації
kafoa_dtu@ukr.net
обліково-аналітичної
роботи.
Секція 4. Інформаційні
системи в економіці.
Секція 5. Проблеми та перспективи розвитку менеджменту,
публічного управління та підприємництва
Самійленко Галина
- Підсекція: Менеджменту
Миколаївна
та державної служби
galinamy@ukr.net
- Підсекція: Публічного
Косач Ірина Анатоліївна
управління та менеджменту
irish_kos@ukr.net
організацій
Денисенко Тетяна Миколаївна
-Підсекція:
1403denisenko@gmail.com
Підприємництва і торгівлі
Секція 6. Теорія і практика
соціальної
роботи:
соціально-правовий захист,
соціально-психологічна
допомога і
фізична
реабілітація
Секція 7. Проблеми захисту
прав і свобод людини і
громадянина

Мульована
Любов Іванівна
young_science_stechnology@ukr
.net
Литвиненко
Валентина Миколаївна
litvinenko.valia@ukr.net

Секція 8. Актуальні проблеми гуманітарного розвитку
сучасного суспільства.
- Підсекція: Філософії
Василенко Оксана Анатоліївна
- Підсекція: Історія України
fsgd@ukr.net
-Підсекція: Мовознавство
Секція 9. Іноземні мови:
Кормільцина
інновації, комунікація,
Світлана Юріївна
культура.
kormiltsina75sveta@gmail.com
Секція 10. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства
- Підсекція:
Управління
Кичко Ірина Іванівна
персоналом та економіка
laws.inst.312@gmail.com
праці
Полковниченко
- Підсекція: Маркетингу,
Світлана Олександрівна
PR-технологій та логістики
svetlana.polkovnichenko@gmail.
com
- Підсекція: Перспективні
напрями розвитку туризму

Роговий Андрій Віталійович
rogovoy1976@ukr.net

Для участі у роботі конференції необхідно
до 18 квітня 2020 року
надіслати на електронні адреси секцій наступні матеріали
(у темі листа написати: тези на конференцію)
1. Електронний варіант доповіді. Тема та назва файлу
повинні відповідати прізвищу першого автора матеріалів
(Петренко_тези_с1).
2. Електронний варіант заявки (Петренко_заявка_с1).
3. Копію
платіжного
документа
(відскановану)
(Петренко_оплата_с1).
Тези будуть надруковані в авторській редакції.
Один учасник конференції може надати не більше двох
тез доповідей до однієї секції.
Відповідальність за науковий рівень тез доповідей,
обґрунтованість висновків, достовірність результатів несуть
автори та їх наукові керівники.
Програма та електронний варіант збірника матеріалів
будуть розміщені на сайті ЧНТУ
(розділ «Наукова діяльність. Конференції»)
http://www.stu.cn.ua/staticpages/conference/
Участь для студентів та науковців ЧНТУ безкоштовна.
Для
учасників
інших
навчальних
закладів
організаційний внесок за участь у конференції складає 50 грн.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. Текст має бути набраний в текстовому редакторі
MS Word. Обсяг тез – до 2-х стор. формату А4.
2. Поля: усі - по 2 см. Шрифт –Times New Roman,
кегель - 12. Міжстроковий інтервал – 1. Абзацний
відступ – 1,0 см. Вирівнювання - по ширині.
3. У лівому кутку: назва секції (підсекції);
Нижче праворуч - прізвище, ініціали автора
напівжирним шрифтом, далі вказати - студент(ка), курс,
група, нижче - прізвище, ініціали наукового керівника,
науковий ступінь, учене звання; нижче курсивом - повна
назва організації (закладу), місто, країна.
4. Назва тез – через рядок великими літерами
напівжирним шрифтом по центру сторінки. Далі через 1
рядок – основний текст з вирівнюванням по ширині.
5. Рисунки, схеми, діаграми повинні бути
скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.
6. Через один рядок після основного тексту
наводиться список використаних джерел 8 кеглем
напівжирним шрифтом по центру сторінки.
Прохання
не
застосовувати
автоматичну
нумерацію.
Посилання в тексті на джерело наводиться у
квадратних дужках.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
Прізвище: ___________________________
Ім’я, по батькові: _____________________
Група: ______________________________
Науковий керівник (прізвище,
ініціали):____________________________
Науковий ступінь, вчене звання: _______
Тема доповіді:________________________
Секція: ______________________________
Підсекція:____________________________
Контактні дані автора:
Е-maіl: ______________________________
Номер телефону: _____________________

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Секція 1. Теорія і практика розвитку соціально-економічних
систем в умовах становлення інформаційного суспільства.
Підсекція: Теоретичної та прикладної економіки
Якименко С. М., студент гр. МО-91
Науковий керівник - Петренко В. В., д.е.н., професор
Чернігівський національний технологічний університет
(м. Чернігів, Україна)
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У
НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Текст…[1].
Список використаних джерел
1.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ
Чернігівський національний технологічний університет
Код ЄДРПОУ 05460798,
Номер рахунку UA 678 201 720 31327 1001 202 006996
ДКСУ м. Київ МФО 820172

Призначення платежу:
За участь у конференції «Юність науки» _______
(прізвище, ініціали учасника)

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
вул. Шевченка 95, м. Чернігів, 14035
Тел.: 0935927812

nauk_life@ukr.net

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова організаційного комітету:
Маргасова В.Г. – проректор з наукової роботи, д.е.н., професор
Співголови:
Остапенко Л.А. - директор ННІ права і соціальних технологій, к.ю.н., доцент
Ткаленко Н.В. – директор ННІ менеджменту, харчових технологій та торгівлі, д.е.н.,
професор
Забаштанський М.М. – директор ННІ бізнесу, природокористування і туризму, д.е.н.,
професор
Пінчук А.О. – директор ННІ економіки, к.е.н., доцент
Члени організаційного комітету:
Нагорна Н.С. – декан факультету соціальних технологій, оздоровлення та
реабілітації ННІ інституту права і соціальних технологій, к.психол.н.
Селецький О.В. – декан юридичного факультету ННІ права та соціальних технологій,
к.ю.н., доцент
Каленіченко Т.І. – зав. каф. соціальної роботи, к.пед.н., доцент
Кальницька К.О. – зав. каф. організації соціально-психологічної допомоги населенню,
к.психол.н., доцент
Зайцев В.О. – зав. каф. фізичної реабілітації, к. пед.н., доцент
Дубина М.В. – зав. каф. фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., доцент
Дерій Ж.В. – зав. каф. теоретичної та прикладної економіки, д.е.н., професор
Литвин С.В. – зав. каф. іноземних мов професійного спрямування, к.пед.н., доцент
Ремньова Л.М. – зав. кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н.,
професор
Юрченко М.Є. – зав. кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, к.ф.м.н., доцент
Клименко Т.В. – доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,
к.е.н., доцент
Крук О.І. –зав. каф. філософії і суспільних наук, к.і.н., доцент
Бутко М.П. – зав. каф. менеджменту та державної служби, д.е.н., професор
Пономаренко С.І. – зав. каф. публічного управління та менеджменту організацій,
к.е.н., доцент
Іванова Н.В. - завідувач каф. підприємництва і торгівлі, д.е.н., доцент
Денисенко Т.М. – доцент кафедри підприємництва і торгівлі, к.т.н., доцент
Вербицька А.В. – зав. каф. маркетингу, PR-технологій та логістики, к.е.н., доцент
Зеленська О.О. – завідувач каф. туризму, к.е.н., доцент
Хоменко І.О. – професор каф. теоретичної та прикладної економіки, д.е.н., доцент
Киселиця С.В. - доцент каф. філософії і суспільних наук, к.філос.н., доцент
Роговий А.В. – професор каф. туризму, д.е.н., доцент
Полковниченко С.О. – доцент каф. маркетингу, PR-технологій та логістики, к.е.н.,
доцент
Садчикова І.В. – доцент каф. фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н.,
доцент
Самійленко Г.М. – доцент каф. менеджменту і державної служби, к.е.н., доц.
Литвиненко В.М. - доцент каф. трудового права, адміністративного права та
процесу, к.ю.н., доц.
Гаценко І.О. – к.філол.н., доцент, доцент кафедри філософії і суспільних наук
Попело О.В. - д.е.н., доцент, голова наукового товариства здобувачів вищої освіти та
молодих учених
Василенко О.В. – ст. лаборант каф. філософії і суспільних наук
Мульована Л.І. - асистент каф. соціальної роботи
Кормило І.М. - відповідальний секретар оргкомітету, провідний фахівець відділу
підготовки науково-педагогічних кадрів
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