
     З 10 по 12 квітня 2019 року у Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федько-
вича буде проведена чергова  Студентська  науко-
ва  конференція. 
 

            ТЕМАТИЧНІ     НАПРЯМИ    КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Біологічні та хімічні науки (тел.58-48-49) 

2. Географічні (тел.58-48-62) 

3. Економічні (тел.52-59-97) 

4. Іноземні мови (тел.58-48-45) 

5. Історичні науки (тел.52-49-00) 

6. Фізико-технічні та комп’ютерні науки  

(тел.54-71-73) 

7. Архітектура, будівництво та декоративно-

прикладне мистецтво (тел.51-06-56) 

8. Педагогічні науки (тел.54-68-31) 

9. Математика та інформатика (тел.58-48-80) 

10. Фізична культура та здоров'я людини 

(тел.52-00-58) 

11. Філологічні науки (тел.58-48-46) 

12. Філософсько-теологічні науки (тел.58-48-

26) 

13. Юридичні науки (тел.58-48-05) 

 

ОРГКОМІТЕТ 

Голова:  Ангельський О.В.., проф. 
Заступники голови   
Фочук П М., проф., Петришин Р.І., проф., 
Марусик Т.В., проф.. 
Члени оргкомітету : 
     Руденко Валерій Петрович -  декан географічного 

факультету, зав. каф.економічної географії та еколо-
гічного менеджменту, доктор географічних наук, 
професор. 

    Білоскурський Руслан Романович -  декан еконо-
мічного факультету, кандидат економічних 
наук,доцент кафедри економіко-математичного мо-
делювання. 

   Добржанський Олександр Володимирович -  декан 
факультету історії, політології та міжнародних від-
носин доктор історичних наук, професор. 

    Осовська Ірина Миколаївна-  в.о.декана факуль-
тету іноземних мов  
     Марченко Михайло Маркович - директор Інсти-
туту біології, хімії та біоресурсів, доктор біологічних 
наук,професор 

   Фодчук Ігор Михайлович - декан  факультету 

архітектури, будівництва та декоративно-

прикладного мистецтва,професор 

     Зварич Ігор Михайлович - декан факультету 
педагогіки, психології та соціальної роботи; завідувач 
кафедри психології, доктор філологічних наук, профе-
сор. 

    Черевко Ігор Михайлович - декан факультету 
математики та інформатики, доктор фізико- мате-
матичних наук, професор 

   Зорій Ярослав Богданович - декан факультету 
факультеу фізичної культури та здоров’я людини 

   Бунчук Борис Іванович- декан філологічного фа-
культету доктор філологічних наук, професор 

  Балух Василь Олексійович - декан філософсько-

теологічного факультету, доктор історичних наук, 
професор, 
   Пацурківський Петро Станіславович- декан юри-
дичного факультету,доктор юридичних наук,професор 

 

E-mail: nd-office@chnu.edu.ua 

Офіційний сайт: www.chnu.edu.ua 

Телефон : +380-372-58-47-20. 

 

Важливі дати 

Подача тез    13.03.19 

Подача виправлених тез  28.03.19  

Відкриття конференції  10.04.19 

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Тези, включені в програму конференції, будуть 
опубліковані на сайті Чернівецького університету. 

 

 

 

 

 

Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича 
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10 – 12 КВІТНЯ, 2019 

  

 

 

 

ЧЕРНІВЦІ 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  
ДОПОВІДЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ 

 

http://www.econom.chnu.edu.ua/index.php/mod-dekanat/461
http://history.chnu.edu.ua/
http://history.chnu.edu.ua/
http://ibhb.chnu.edu.ua/
http://ibhb.chnu.edu.ua/
http://arhibud.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/02personnel&data%5b13268%5d%5bcaf_pers_id%5d=1598&commands%5b13268%5d=item
http://arhibud.chnu.edu.ua/
http://arhibud.chnu.edu.ua/
http://arhibud.chnu.edu.ua/
http://fizkult.chnu.edu.ua/
http://ftf.chnu.edu.ua/index.php?page=ua
http://ftf.chnu.edu.ua/index.php?page=ua


Текст статті має бути викладений українською 
або англійською (для учасників  з-за кордону) 
мовою, обсягом не більше, ніж 2 повні сторінки 
(А5, 148*210 мм2) (але не у формат А4 у дві ко-
лонки) з усіма полями, рівними 2.0 см. 
Щільність тексту: 36-40 рядків на сторінку (1 
інтервал на комп'ютері). 
Розмір шрифту: 11 пт, підписи до рисунків, таб-
лиці, список літератури - 10 пт. 
Шрифт: Times New Roman. 

Абзац: відступ 5 мм (користуватись переносом). 
Розмір  друкованого тексту:  ~110х160 мм. 
Автор вказується в правому верхньому куті 1-ої 
сторінки жирним шрифтом, розміром 12 пунктів 
(повністю ім'я, а потім прізвище). Нижче – поса-
да (асист., доц., проф., асп.), прізвище та ініціали 
наукового керівника. 

Назва статті  - посередині сторінки  жирним 

шрифтом,  розміром 12 пунктів. 

Список літератури (при необхідності)   подаєть-

ся   наприкінці   статті   розміром  10   пунктів. 

При посиланні в тексті у квадратних дужках вка-

зувати номер позиції у списку літератури. Примі-

тки внизу сторінки не допускаються. 

  Зразок тез додається. 
 

 

 

 


	Черевко Ігор Михайлович - декан факультету математики та інформатики, доктор фізико- математичних наук, професор

