МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ
І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні студенти
вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації!
Запрошуємо Вас 17 березня 2016 року взяти участь
у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

“СТУДЕНТСТВО ТА ІННОВАЦІЇ:
STARTUP-ПРОЕКТИ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ”

Метою конференції є залучення студентів до інноваційної проектної
діяльності, презентованої у вигляді ефективних і дієвих STURTUP-ініціатив, що
відповідають потребам сучасного суспільства.
Основні тематичні напрями роботи конференції:
1. Студентські інновації для підвищення якості освіти.
2. Соціальний проект: від задуму до реалізації.
Відповідно до зазначених тематичних напрямів учасникам конференції
необхідно презентувати конкурсні проекти. Форма презентації – за вибором
студента (PowerPoint-презентація, рекламний ролик, відеоінтерв’ю, галерея
картин і слайдів, постер та ін.)
Виступи оцінюватиме конкурсне журі за такими критеріями:
1. Оригінальність назви проекту, його мета.
2. Інноваційність та унікальність проекту.
3. Чітке визначення цільової аудиторії.
4. Перспектива реалізації проекту.
5. Дотримання регламенту (тривалість презентації не повинна перевищувати
5 хв.).
УВАГА!
Усі учасники конференції отримають сертифікати.
Переможці конкурсу отримають дипломи та грошові премії:
І місце – 1000 грн; ІІ місце – 500 грн; ІІІ місце – 300 грн.

Місце проведення конференції – Київський університет імені Бориса
Грінченка (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б, ауд. 227; станція метро
“Мінська”).
Порядок роботи
Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30
Пленарне засідання: 10.30 –12.00
Перерва на обід: 12.00 – 12.30
Презентація конкурсних проектів:
12.30 – 15.30

Підбиття підсумків конкурсу проектів:
15.30 –16.00
Оголошення результатів конкурсів,
вручення нагород, дипломів, сертифікатів:
16.00 – 16.30

Шановні студенти!
Якщо Ви бажаєте взяти участь у конференції, просимо Вас
до 05 березня 2016 року надіслати на адресу оргкомітету
заявку (з приміткою “Студентська конференція”) за поданою нижче формою.
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
учасника Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

“СТУДЕНТСТВО ТА ІННОВАЦІЇ:
STARTUP-ПРОЕКТИ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ ”
Прізвище, ім’я (повністю)
Назва вищого навчального закладу
(інституту/коледжу) (повністю)
Курс
Назва конкурсного проекту

Тематичні напрями роботи
конференції
Телефон
Е-mail
Конференція буде проходити протягом одного дня. Усі витрати, пов’язані з
перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються
учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.
КОНТАКТИ
Адреса оргкомітету:
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, Київський університет імені
Бориса Грінченка, ректорат, науково-методичний центр досліджень, наукових проектів
та програм (к.104).
Е-mail: y.papushniak@kubg.edu.ua
Координатор конференції – Папушняк Юлія Василівна, методист науковометодичний центр досліджень, наукових проектів та програм Київського університету
імені Бориса Грінченка – телефон (044) 234-41-12.
Оргкомітет конференції

