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ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ, ДОКТОРАНТИ ТА МОЛОДІ ВЧЕНІ!
Запрошуємо Вас 17 лютого 2017 року 

взяти участь 
у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«МОЛОДІЖНА НАУКА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Напрями роботи конференції:
 Розвиток молодіжної науки в умовах глобалізації та євроінтеграції.
 Міжнародні  грантові  проекти  та  програми  академічної  мобільності:  можливості  для  інтеграції  у  світовий

науковий простір.
 Міжнародні і всеукраїнські організації: співпраця для розвитку української науки.
 ЗМІ та соціальні мережі для молодого вченого.

Місце проведення конференції:
Київський університет імені Бориса Грінченка. 
Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: м «Мінська».

Порядок роботи конференції 17 лютого:
Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00. 
Пленарне засідання: 10.00 – 12.00.
Перерва на обід: 12.00 – 13.30.
Презентація проектів, які пройшли відбірковий етап: 13.30 – 15.30.
Оголошення переможців: 15.30 – 16.00
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Усі учасники  конференції отримають сертифікати.

За результатами роботи конференції буде видано ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ (вимоги до оформлення та умови
друку статей / тез)  . 

Запрошуємо студентів,  аспірантів,  докторантів і  молодих вчених взяти участь у  КОНКУРСІ НАУКОВИХ
ПРОЕКТІВ (вимоги та умови участі у конкурсі)  .   
Переможці конкурсу проектів будуть нагороджені дипломами та грошовими преміями.
І місце – 2500 грн.
ІІ  місце – 1500 грн.
ІІІ місце – 1000 грн.

Основні дати конференції:
Подача статей, тез, тем доповідей – до 15 січня.
Подача наукових проектів на конкурс – до 20 січня.
Розгляд наукових проектів експертною комісією (відбірковий етап) – до 31 січня.
Запрошення на конференцію будуть надіслані до 03 лютого.

 
Примітка. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками
за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. 

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ
Адреса оргкомітету: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, Київський університет імені Бориса Грінченка,
ректорат, науково-методичний центр досліджень, наукових проектів та програм  (каб. 104).

З питань друку статей / тез у збірнику матеріалів конференції звертатися за тел.:  044-234-41-12 (Патук Тетяна
Миколаївна,  методист  науково-методичного  центру  досліджень,  наукових  проектів  та  програм  Київського
університету імені Бориса Грінченка; e-mail: t  .  patuk  @  kubg  .  edu  .  ua)

З питань участі у конкурсі  наукових проектів звертатися за тел.: 044-234-41-12  (Кузьменко Ольга Миколаївна,
завідувач  науково-методичного центру  досліджень,  наукових  проектів  та  програм  Київського  університету  імені
Бориса Грінченка; e-mail: o.kuzmenko@kubg.edu.ua); або за тел.: 097-955-63-84 (Куцик Руслан Ростиславович, голова

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/naukovcyam/inf_listi/2017/02_16_d2_vymohy_uchast.pdf
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/naukovcyam/inf_listi/2017/02_16-d1_vymohy_druk.pdf
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/naukovcyam/inf_listi/2017/02_16-d1_vymohy_druk.pdf
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Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Київського університету імені Бориса
Грінченка; e-mail: r.kutsyk@kubg.edu.ua).
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