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До уваги юних Авіцен, Гумбольдтів, Джобсів та Ейнштейнів! Прямо зараз у Вас 

з’явилася неабияка можливість продемонструвати свої здібності до наукової творчості! Всіх 

юних дарувань, хто вміє мислити логічно, в той же час неординарно, вірить в себе і свої знання, 

хто вміє аналізувати та кре ативити, запрошуємо взяти участь в конференції «Перший крок у 

науку», що є вже одинадцятою за рахунком для Сумського державного університету. Це 

нереально крута можливість: 

- під запеклі дебати та дискусії підшукати собі опонентів та однодумців, які зроблять 

Ваші наукові ідеї ще більш наповненими та змістовними; 

- отримати безцінні поради від мудрих наставників, які навчать розвивати Ваш інтелект 

та вміло його презентувати у науковому середовищі; 

 - здобути риторичні навички, які знадобляться у подальшій Вашій професійній 

діяльності. 

У науковій конференції можуть брати участь студенти 1 та 2 курсів СумДУ всіх 

спеціальностей та старшокласники шкіл м. Суми та Сумської області.   

Пам’ятайте, у Вашому житті ще буде багато наукових конференцій, але ця наукова 

подія СумДУ точно закарбується у Вашій пам'яті, бо саме тут Ви цілком реально зробите 

перші кроки у науку та й загалом в професійне життя. Будьте певні - ці спогади точно 

залишаться у Вашому серці назавжди. Тож полишайте свої буденні справи та швиденько 

реєструйтеся на конференцію «Перший крок у науку» на сайті studconf.sumdu.edu.ua. Не 

зволікайте часом, адже це потрібно зробити до 9 січня 2020 року на сайті 

studconf.sumdu.edu.ua. Кінцевий термін подання тез – 12 січня 2020 року. Документи 

приймаються в електронному вигляді за адресою: studconf-ztf@ukr.net. А саме наукове дійство 

розпочнеться о 9 годині 23 лютого 2020 року. Місце зустрічі – Конгрес-центр СумДУ. Тому 

не хвилюйтеся, ви встигните добре підготуватися:)  

До того ж ми підібрали різноманітну наукову тематику для виступів на конференції: 

- Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної медицини. 

- Біофізика та харчові технології. 

- Держава і право. 

- Математика. Математична фізика. Комп’ютерні науки. 

- Нанотехнології. Тонкі плівки. Матеріалознавство. 
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- Оптика. Електроніка. Інформаційні технології. 

- Суспільство. Економіка. Управління. 

- Сучасні медіатехнології. 

- Сучасні технології промислового виробництва. 

- Технічна фізика. Транспорт. Енергетика.  

- Фізика Всесвіту. Ядерна фізика. 

- Філологія у сучасному суспільстві.  

- Хімія сучасності. 

Тому у Вас є можливість помізкувати, який напрям наукових досліджень вам ближче 

до душі! Юні дарування, по результатам Вашої роботи Ви зможете отримати друкований 

збірник тез, де знайдете свій перший доробок! Таку можливість не можна пропускати! 

Також, щоб Ваша теза виглядала охайною, варто дотриматися деяких правил у її 

технічній підготовці. 

Для оформлення тексту тез бажано використовувати шаблон «Шаблон_тези.dot». 

http://studconf.sumdu.edu.ua/2020/tez_pattern2020.zip 

Мови конференції – англійська, російська, українська. 

Текст тез має бути набраним у текстовому редакторі сімейства MS Word пакету MS 

Office. Обсяг тез повинен складатись із 1-2 повних сторінок А5. Шрифт для тез – Times New 

Roman, розмір шрифту – 11, міжрядковий інтервал – одинарний. Поля: зверху – 20 мм, 

знизу – 20 мм, праворуч – 10 мм ліворуч – 20 мм. Абзац 0,5 см.  

Назва тез друкується прописними жирними літерами; через порожній рядок 

друкується прізвище та ініціали авторів, назва навчального закладу, група. Останній рядок – 

ПІБ наукового керівника, якщо він є. 

Склад організаційного комітету конференції: 

▪ Правління Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і 

молодих вчених СумДУ. 

▪ В.М. Ігнатенко, доцент кафедри електроніки СумДУ, загальної та прикладної 

фізики, к.ф.-м.н. 

▪ В.Ф. Нефедченко, доцент кафедри електроніки СумДУ, загальної та прикладної 

фізики, к.ф.-м.н. 

▪ В.В. Коваль, ст. викладач кафедри електроніки СумДУ, загальної та прикладної 

фізики, к.ф.-м.н. 

Наша адреса та контакти: 

вул. Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет, м. Суми, 40007, 

Україна; тел.: 8 (0542) 68-78-27; e-mail: studconf-ztf@ukr.net, сайт конференції: 

studconf.sumdu.edu.ua. 

Студентський секретар - студентка групи СФ-81–Борисенко Анастасія  
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