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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, 
АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
 
 

КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР 
 

ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА «ЕКСПЕРТНИЙ КОРПУС» 
 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР «ВОЛОНТЕР» 
 

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «НАЦІОНАЛЬНА МОЛОДІЖНА РАДА УКРАЇНИ» 
 

                                   ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ, ДОКТОРАНТИ ТА МОЛОДІ ВЧЕНІ! 
                                 Запрошуємо Вас 22 березня 2019 року 

                                 взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  
 

                        «ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ» 
Напрями роботи конференції: 
• Наука та освіта: утвердження академічної доброчесності. 
• Наука та культура: збереження історико-культурної спадщини. 
• Наука та громадянське суспільство: соціальні проекти для покращення якості життя громади. 

 
 

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

Порядок роботи конференції: 
Реєстрація учасників: 9.30 – 10.00 
Пленарне засідання: 10.00 – 11.00 
Тренінги та майстер-класи (за напрямами роботи конференції):11.00 – 13.00 
Перерва на обід: 13.00 – 14.00 
Презентація проектів: 14.00 – 16.30 
Підбиття підсумків конференції: 16.30 – 17.00 

 

 

Робоча мова конференції: українська. 
 

Запрошуємо студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених взяти участь у РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ та 
КОНКУРСІ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ. 
 

Для участі у конференції / конкурсі наукових проектів просимо заповнити реєстраційну форму учасника 
конференції. 

 
             Основні дати конкурсу: 

Подача наукових проектів на Конкурс – до 26 лютого. 
Розгляд наукових проектів експертною комісією (відбірковий етап) – до 2 березня. 
Запрошення для участі у Конференції будуть надіслані до 5 березня. 
 

Вимоги та умови участі у Конкурсі. 
 
 

Переможці конкурсу проектів у кожному напрямі будуть нагороджені дипломами та грошовою премією у 
розмірі 3500 грн. 

 

Усі учасники конференції отримають сертифікати. 
 

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, науково-методичний центр досліджень, наукових проектів та програм (к. 104). 
З питань участі у конференції звертатися за телефонами: 
(044)234-41-12 (Патук Тетяна Миколаївна, методист НМЦ досліджень, наукових проектів та програм Київського 
Університету імені Бориса Грінченка); 
(063)418-13-69 (Попова Альона Олексіївна, заступник голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка). 
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https://docs.google.com/forms/d/1yw-e16XTNUogJeSw4zXNXpwuHNHc2qmz7dRX3wijIy0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1yw-e16XTNUogJeSw4zXNXpwuHNHc2qmz7dRX3wijIy0/edit
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2019/03_22_vymohy_konf.pdf

