
19-20 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА, ПРИРОДА, ТЕХНІКА У ХХІ СТОЛІТТІ» 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ  

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 

 

19-20 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ  

ПРОВОДЯТЬ V МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ 

«ЛЮДИНА, ПРИРОДА, ТЕХНІКА У ХХІ СТОЛІТТІ» 

 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Тематичні напрями роботи конференції: 

– Світоглядні, науково-методичні та методологічні засади вищої освіти у ХХІ ст. 

– Розвиток вищої освіти в Україні в контексті новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

– Світоглядні засади формування людини ХХІ ст. 

– Розвиток інтелектуальних умінь у ХХІ ст. 

– Реалії та перспективи взаємовпливу людини та природи у ХХІ ст. 

– Вектори розвитку техносфери у ХХІ ст. 

Запрошуємо до участі студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців. 

Для участі в роботі конференції необхідно надіслати реєстраційну форму та тези виступу за адресою: 

36003, Україна, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3 , ПДАА, кафедра вищої математики, логіки та 

фізики або електронною поштою на адресу кафедри вищої математики, логіки та фізики ПДАА 

vm.pdaa@gmail.com до 16 листопада 2015 року. 

Тези доповідей конференції планується видати впродовж місяця після проведення конференції. 

Вимоги до оформлення тез: обсяг до 2 стор. формату А4, кегль 14, шрифт Times New Roman, 

міжрядковий інтервал – одинарний, формули набираються в редакторі формул MS WORD, 

поля – 2,5 см.  

Індекс УДК– вирівнювання по лівому краю. 

Назва тез – великими літерами, напівжирний, вирівнювання по центру. 

Ініціали та прізвище автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада, установа – курсив, 

вирівнювання по правому краю. 

Текст статті – вирівнювання по ширині, посилання – у квадратних дужках після цитування. 

Вимоги до оформлення реєстраційної форми: П. І. Б. (повністю), місце навчання (роботи) та 

посада (студентам необхідно вказати дані про наукового керівника), науковий ступінь, вчене 

звання, тема доповіді, поштова адреса, електронна адреса, контактний телефон. 

Організаційний внесок прохання перераховувати поштовим переказом за адресою: Зевако Ірина 

Володимирівна, до запитання, вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 для учасників із України: 

40 грн.; для іноземних учасників – 10 USD (пересилка збірника для усіх учасників конференції 

оплачується окремо). 

Для одноосібних доповідей докторів наук електронна розсилка збірника тез конференції у 

форматі PDF – безкоштовно. 

За додатковою інформацією прохання звертатися на кафедру вищої математики, логіки та фізики 

ПДАА: 
 

тел.: +38 05322 2 29 81,  

e-mail: vm.pdaa@gmail.com, shengerij@mail.ru, ira.gorda@rambler.ru 

Сайт конференції:  http://penatec21.blogspot.com/ 

Інформація про конференцію в мережі Internet: www.pdaa.edu.ua 
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