
 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Ми раді запросити Вас до участі у 
роботі ХІ відкритого студентського науково-
практичного семінару, який відбудеться 
19 березня 2014 року в Шосткинському 
інституті СумДУ. 

 
УЧАСТЬ У CЕМІНАРІ 

Для участі в семінарі необхідно не 
пізніше 26 лютого 2014 року зареєструватися 
на сайті семінару, заповнивши он-лайн заявку 
(або паперову версію), та надати електронну 
версію тез доповідей, створених за допомогою 
шаблону, завантаживши його з сайту семінару 
http://csp.sumdu.edu.ua. 

Тези та заявка вважаються прийнятими 
після отримання автором листа –
підтвердження від оргкомітету. 

Робочі мови семінару – українська, 
російська, англійська. 

У семінарі передбачається участь 
усних, стендових доповідей та виступів у 
режимі он-лайн. Для супроводу усних 
доповідей передбачена можливість 
використання мультимедійної техніки. 

 
ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА СЕКЦІЙ: 

1. Роль хімії у розв’язанні технологічних 
аспектів виробництва. 

2. Прикладна екологія, охорона 
навколишнього середовища та 
ресурсозбереження. 

3. Фундаментальні та прикладні питання 
сучасної фізики. 

4. Математичні методи в природознавчих 
науках. 

5. Автоматизація та сучасні комп’ютерні 
технології. 

 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СЕМІНАРУ 

 
Голова: Басов А.Г. – ст. викладач кафедри 

ФЗНД. 
Заст. голови оргкомітету: Павленко О.В. – 

ст. викладач кафедри ФЗНД, к.т.н. 
Відповідальний секретар: Круглова Н.О. – 

фахівець кафедри ФЗНД.  
 
Члени оргкомітету: 
Шкіра А.М. – ст. викладач кафедри ФЗНД;  
Пискун О.А. – викладач кафедри ФЗНД; 
Вазієв Я.Г. – аспірант; 
Вазієва А.Г. – аспірант; 
Костенко Ю.С. – аспірант; 
Ходькова Л.І. – методист методичного 

кабінету управління освіти; 
Пічкурова Н.Є. – студентка IV курсу; 
Дроздова Е.А. – студентка IV курсу; 
Антипенко Є.В. – студент IV курсу; 
Сокоренко Д.С. – студентка ІІІ курсу; 
Коршок Т.І. – студентка ІІІ курсу; 
Коротченко О.О. – студентка ІІІ курсу; 
Бондаренко А.В. – студентка ІІІ курсу. 

 
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Шосткинський інститут СумДУ, 
вул. Інститутська, 6, м. Шостка Сумської обл., 
Україна, 41100, корпус III, ауд. 304. 
т/факс: (05449) 7-42-04 
e-mail: kaf.fznd@gmail.com 
skype: kafedra-fznd 

 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ СЕМІНАРУ: 

Презентація – 5 хвилин. 
Стендові доповіді – 5 хвилин. 
Дискусія (обговорення) – до 5 хвилин. 
Перерва (coffee-break) – 10-15 хвилин. 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ 

І ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ 
ДИСЦИПЛІН 

 
 

 
ХІ Відкритий студентський  

науково-практичний семінар 
кафедри фундаментальних і 
загальнонаукових дисциплін  

«ХІМІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА» 
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Приєднуйтесь до нас у соцмережах 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
Для оформлення тез доповідей слід 

використовувати шаблон, завантажений з сайту 
семінару. 

Обсяг 1-2 повні сторінки комп’ютерного 
набору формату А5. 

Тези друкуються в авторській редакції. 
Організатори не несуть відповідальності за 
достовірність поданої інформації.  

У разі невиконання вимог до оформлення або 
несвоєчасного подання тез, орг. комітет залишає за 
собою право не включати тези доповідей до збірника. 

 
Демонстраційні матеріали доповідей 

подаються у вигляді презентації (Microsoft Power 
Рoint) та плакатів (у разі стендової доповіді). 

 
Тези доповідей будуть опубліковані в 

збірнику тез, що є офіційним виданням СумДУ, до 
початку роботи семінару. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ 

ДОПОВІДІ 
 

Розмір плакату: формат А1 (60 × 84 см), 
книжної орієнтації. 

Структура подання матеріалів: назва 
(великими літерами без скорочень), з абзацу – 
ініціали та прізвища авторів (прізвище доповідача 
підкреслити), назва установи та її адреса. 

У тексті стендової доповіді необхідно 
виділити: 

- мету; 
- об'єкт; 
- методи дослідження; 
- результати; 
- висновки. 
 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ 

 
Прізвище: 
_________________________________________ 
Ім’я: 
_________________________________________ 
 

По батькові: 
_________________________________________ 
 

Організація (повна назва школи, коледжу, ВНЗ 
ІІІ-ІV): 
_________________________________________ 
 

Назва доповіді: 
_________________________________________ 
Назва секції: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

Форма участі (стендова або усна доповідь) 
_________________________________________ 
 
Телефон:+380_____________________________ 
 
E-mail (на нього буде надіслана відповідь): 
_________________________________________ 
 
Потреба в житлі (немає, гуртожиток, готель) 
_________________________________________ 
Skype (для участі в режимі он-лайн): 
________________________________________ 

 
Заявка може буди подана, як в он-лайн 

режимі (http://csp.sumdu.edu.ua/uchast-u-
seminari/forma-dlya-onlajn-reyestracii/), так і в 
паперовому вигляді за адресою: Шосткинський 
інститут СумДУ, вул. Інститутська 6, 
м. Шостка Сумської обл., Україна, корпус III, 
ауд. 304. 


