
ШАНОВНІ   СТУДЕНТИ,   АСПІРАНТИ,   ЗДОБУВАЧІ!

Запрошуємо  Вас  взяти  участь  у  ХVІІІ  Міжнародній  молодіжній  науково-
практичній конференції “Європейський шлях розвитку України: плани і реалії”,  яка 
відбудеться 6-7 квітня 2013  року на базі Київського міжнародного університету (КиМУ).  

Планується робота за напрямами:
 Міжнародні відносини
 Правознавство
 Лінгвістика
 Журналістика 
 Кіно-, телемистецтво, театральне мистецтво
 Соціологія, політологія, психологія, педагогіка
 Економіка та підприємництво, менеджмент організацій
 Історія української державності
 Будівництво та архітектура
 Фармація

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 08 березня 2013 року надіслати:
- одночасно:  заповнену  за  зразком  заявку,  відредаговані  тези  доповіді, 

скановану  копію  підтвердження  сплати  організаційного  внеску  на  електронну  адресу: 
science@kymu.edu.ua;

- заповнену  за  зразком  заявку,  відредаговані  тези  доповіді  (з  підписами 
авторів та наукового керівника),  копію підтвердження сплати організаційного внеску на 
адресу: Київський міжнародний університет,  03179, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 
49.

Вимоги до оформлення тез доповідей:
Матеріали подаються в паперовому (з підписами авторів) та електронному  варіантах 

(*.doc або *.rtf.). Текст у редакторі WORD 97 (2000); обсяг роботи до 2 сторінок формату 
А4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 
1,25; поля з усіх сторін 20 мм; вирівнювання по ширині. 

У  верхньому  правому  куті  розмістити  прізвище,  ім'я,  по  батькові  автора,  назву 
навчального закладу та курс, нижче (для студентів) − прізвище, ініціали, науковий ступінь, 
вчене звання наукового керівника, по центру – НАЗВУ ДОПОВІДІ. 

Література подається загальним списком у кінці статті, кегль 14. У тексті рукопису 
посилання  на  літературу  ставляться  в  квадратні  дужки.  Посилання  на  раніше  не 
опубліковані праці не допускаються. 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора англійськими літерами (не більше 
8 символів). 

Матеріали, оформлені без дотримання вказаних вимог, публікуватися не будуть!!!

Конференція проводиться на госпрозрахунковій основі. Внески (на одного учасника) 
з урахуванням ПДВ-20% – 50 грн. 

mailto:science@kymu.edu.ua


Організаційний внесок  не включає витрати на проїзд та проживання, які кожен з 
учасників конференції сплачує окремо. Витрати на відрядження сплачують організації та 
установи, що направляють учасників на конференцію. 

Реквізити для перерахування оргвнеску

р/р 26005012713718 
Філія АТ Укрексімбанк в м. Києві
МФО 380333
ЄДРПОУ 21595240
ПВНЗ «Київський міжнародний університет»  
З обов'язковою вказівкою назви конференції та прізвища автора.
Призначення  платежу –  за  участь  у  конференції  “Європейський  шлях  розвитку 

України ”.

За додатковою інформацією звертатися:

Київський міжнародний університет,
03179, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 49
тел. +38(044)424-86-18 (додатково 165), Шпитко Марія Михайлівна
тел./ факс +38(044)450-06-31
e-mail: science@kymu.edu.ua

ЗАЯВКА
на участь у ХVІІІ Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції 

“Європейський шлях розвитку України: плани і реалії”

1. Прізвище, ім'я та по батькові___________________________________________________
2. Назва навчального закладу (повністю) ___________________________________________
3. Курс навчання (для студентів) __________________________________________________
4. Тема виступу ________________________________________________________________ 
5. Напрям _____________________________________________________________________
6. Адреса, тел., факс, e-mail______________________________________________________
7.  Прізвище,  ім’я,  по  батькові,  науковий  ступінь,  посада  керівника  (для  студентів) 
______________________________________________________________________________
5. Планую (потрібне підкреслити):

• виступити з доповіддю (до 10 хв.); 
• виступити з інформацією (до 5 хв.); 
• взяти участь як слухач.

Дата _____________ Підпис учасника ____________
Підпис керівника ____________


