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Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти! 

 

Кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського 

національного університету садівництва запрошує Вас до участі у  ІІІ  науково-

практичній конференції «Соціальний розвиток сільських регіонів», яка 

відбудеться 16 травня 2018 року. Форма участі: очно-заочна. 

 

Планується робота за напрямками: 

- Теоретико-методологічні засади дослідження соціальних проблем 

сільських регіонів: 

- Історичні та природні фактори формування регіонів в Україні; 

- Особливості сільського розселення та стан сільської поселенської 

мережі в Україні; 

- Демографічна ситуація в українському селі та шляхи її покращення; 

- Соціально-економічний розвиток сільських територій; 

- Методологічні аспекти становлення української національної 

ментальності; 

- Регіональна політика держави в сучасних умовах; 

- Регіональна політика посткомуністичних та пострадянських країн 

(порівняльні дослідження);   

- Філософські, політичні, правові та соціальні аспекти формування 

громадянського суспільства в сучасних умовах 

- Теорія і практика управління підприємствами агропромислового 

комплексу; 

- Сучасний менеджмент в аграрному секторі економіки України; 

- Краєзнавчі дослідження та краєзнавчий туризм; 

- Вчені-аграрники (персоналії); 

- Садівництво і садово-паркова культура українців; 

- Сучасна вища аграрна освіта:  методологія, історичні етапи розвитку, 

перспективи реформування; 

- Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук в аграрних ВНЗ; 

- Проблеми професійної підготовки спеціалістів в аграрних ВНЗ в 

контексті інформаційних процесів в сучасному світі; 

- Методичні основи виховного процесу в аграрному вузі; 

- Сучасні методи викладання соціально-гуманітарних та 

загальноосвітніх дисциплін в аграрному вузі. 

На базі матеріалів, що будуть подані авторами, планується випуск 

колективної монографії. 

Останній термін подання статей  –  1 квітня 2018 р.  (включно). 



Вимоги для оформлення тексту: до участі у конференції приймаються статті 

обсягом до 10 повних  сторінок, набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного 

файла з розширенням *.doc. Поля з усіх сторін 20 мм.; шрифт Times New Roman, кегель 14, 

інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. 

Щодо символів: в тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире: – , 

апостроф: ’. 

Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:[7, с. 123], де 7– номер 

джерела за списком використаних джерел, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел 

одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2, с. 32;9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на 

архівні джерела – [15,арк. 258, 231 зв].  

Список використаних джерел – подається після основного тексту в кінці статті в 

алфавітному порядку, згідно до вимог (Бюлетень ВАК України № 3, 2008; Бюлетень ВАК 

України № 11, 2011). Не припустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у списку 

літератури.  

Розташування структурних елементів статті: Ініціали та прізвище (з правого 

боку), під ним у дужках місто, напр.: (Умань); назва статті великими літерами, 14 кеглем, 

напівжирним шрифтом, по центру. 

Після списку використаних літературних джерел подається анотація українською та 

англійською мовами (до 10 рядків, включно прізвище, ім’я, по-батькові авторів, назва 

статті та ключові слова). 

Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть 

автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на наукове редагування, а також 

літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). 

Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів. 

Окремим файлом подаються відомості про автора – прізвище, ім’я по батькові, 

науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи/навчання  домашня адреса, 

контактний телефон та електронна адреса. Також просимо надіслати електронний варіант 

фотографії автора. 

Вартість участі в конференції та розміщення статті в колективній монографії складає: 

Оргвнесок – 150 грн. (в оргвнесок входить оплата за редагування текстів, верстка 

макету та поштові витрати). Об’єм статті – до 10 сторінок.  

Кошти перераховуються на: 

картку Приват банку 5168 7573 1899 1504.  (одержувач – Костюк Майя 

Володимирівна);  відправити SMS підтвердження про оплату на моб. 068 35 08 403; у 

повідомленні вказати прізвище учасника конференції. 

Електронні варіанти статей, інформацію про авторів та фотографію надсилати на 

електронну адресу: majjja@ukr.net (тема повідомлення: ІІІ  науково-практична 

конференція «Соціальний розвиток сільських регіонів») + відскановану копію або 

ксерокс квитанції про сплату оргвнеску. У разі відправки коштів оргвнеску на картку 

Приватбанку ксерокопія квитанції не надсилається (достатньо відправити SMS вказавши 

прізвище автора статті). 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (068) 350 84 03 (Костюк 

Майя Володимирівна).  

Редакційна колегія 


