
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

САДІВНИЦТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

22 квітня 2019 року кафедра соціально-гуманітарних і правових 

дисциплін Уманського національного університету садівництва спільно  

з кафедрою релігієзнавства Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

 

 ПРОВОДЯТЬ 

 

Міжнародну науково-практичну конференцію 

«ФІЛОСОФІЯ САДУ І САДІВНИЦТВА В СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ: 

ДЖЕРЕЛА ТА НОВІТНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ  

(до 175-ї річниці від заснування Уманського НУС)» 

(Черкаська область, м. Умань, вулиця Інститутська, 1) 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці. 



2. Сад і садівництво в світовій культурі: джерела, ґенеза, сучасний 

контекст. 

3. «Сад-садівництво-садівничий» у філософських та соціально- 

гуманітарних рецепціях XXI ст. 

4. Міфологеми і філософеми образів саду, садівництва і садівничого в 

світовому мистецтві і літературі. 

5. Провідні соціально-економічні та правові аспекти забезпечення 

розвитку садівництва як агропромислової галузі в Україні й світі. 

6. Психолого-педагогічні аспекти виховання моральної особистості: 

дитячий садок – школа – вищий навчальний заклад. 

Планується екскурсія «Філо-Софія» - дендропарк «Софіївка» – одне з 

семи чудес України. 

Телефони для довідок щодо участі у науковій конференції:  

(0991256501); (04744)32226 кафедра соціально-гуманітарних і правових 

дисциплін – доктор філософських наук, професор Ямчук Павло Миколайович; 

(0975007373) – завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових 

дисциплін Уманського НУС, доцент Машковська Людмила Володимирівна. 

Для участі в роботі конференції потрібно оформити заявку за поданим 

нижче зразком і надіслати її на jamchuk1972@gmail.com або social@udau.edu.ua 

Заявка 

 

1. ПІБ: 

2. Науковий ступінь: 

3. Вчене звання: 

4. Місце роботи, посада: 

5. Назва доповіді: 

6. Секція: 

7. E-mail: 

8. Адреса для листування: 

9. Контактний номер: 

10. Форма участі: очна/заочна 

mailto:jamchuk1972@gmail.com


 

За результатами роботи конференції планується видати в 

електронному форматі збірник наукових праць. 

 

Останній термін подання статей – 10 квітня 2019 року. Статті подаються в 

авторській редакції. Обсяг статті: 5-12 сторінок. Відповідальність за зміст, 

точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. 

Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.  

Організаційний внесок учасника конференції складає 150 грн. та 

використовується на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою 

електронного варіанту збірки наукових праць і сплачується на рахунок 

відповідального за логістику кафедри: Доморослий Валентин Іванович, 

картка банку АВАЛЬ 5489 6810 1329 5973. 

Квитанція про оплату подається разом із заявкою та тезами доповіді 

організаційному комітету конференції електронною поштою. Назва файлу 

повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції та містити 

слово «квитанція» (наприклад, Сидоренко Василь Дмитрович). 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, білоруська, 

російська. 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє, нижнє, 

ліве, праве – 20 мм. Абзацний відступ – 2,00. 

На початку статті необхідно великими напівжирними літерами у верхній 

лівій частині зазначити УДК. По центру – назва статті (великі напівжирні 

літери), нижче курсивом – дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи). 

Перелік використаних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи 

відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися 

вимог, які розроблено в 2015 році Національним стандартом України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 



положення та правила складання». 

Стаття обов’язково повинна містити наступні структурні елементи, які 

виділяються напівжирним шрифтом: 

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

- аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 

стаття; 

- формування мети статті; 

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

- висновки дослідження і перспективи подальших пошуків у даному 

науковому напрямку. 

У тексті статті посилання на використані джерела слід зазначати 

порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з 

переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). 

Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:» 

 

Зразок оформлення статті 

 

УДК 

ФЕНОМЕН САДІВНИЧОГО В МІФОЛОГІЧНОМУ ТА 

ФІЛОСОФСЬКОМУ АСПЕКТАХ 

Сидоренко Василь Дмитрович 

доцент кафедри філософії та соціально-економічних дисциплін, 

 Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 

 

Текст статті 
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