
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, 

АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
 

ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА «ЕКСПЕРТНИЙ КОРПУС» 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР «ВОЛОНТЕР» 
 

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «НАЦІОНАЛЬНА МОЛОДІЖНА РАДА УКРАЇНИ» 
 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ, ДОКТОРАНТИ ТА МОЛОДІ ВЧЕНІ! 

Запрошуємо вас 20-21 березня 2020 року  

взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  
 

«ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ» 
 

Напрями роботи конференції: 
• Наука та освіта: утвердження академічної доброчесності та професійної етики дослідника. 

• Наука та культура: збереження історико-культурної спадщини. 

• Наука та розвиток громад: соціальні проєкти з науковою компонентою. 

• Наука та ІТ: інформаційна безпека в умовах становлення мережевого суспільства. 
 

Місце проведення конференції: 

Київський університет імені Бориса Грінченка  

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б (проїзд до ст. метро «Мінська») 
 

Порядок роботи конференції: 
 

20 березня 21 березня 

09.00-10.00 Реєстрація учасників конференції 11.00-13.00 Театралізована екскурсія 

Києвом «Київ туристичний 

початку ХХ ст.» 

10.00-11.30 Пленарне засідання   

11.30-13.00 Тренінги та майстер-класи  

за напрямами роботи конференції 

  

13.00-14.00 Перерва на обід   

14.00-16.30 Презентація проєктів   

16.30-17.00 Підбиття підсумків конференції   
 

Робоча мова конференції: українська. 
 

 

Для участі у конференції просимо заповнити реєстраційну форму учасника конференції. 
 

Запрошуємо студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених взяти участь у КОНКУРСІ 

НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ (вимоги та умови участі у Конкурсі додаються). 
 

Призовий фонд Конкурсу наукових проєктів – 4500 грн. 
 

Основні дати конференції: 

Подача наукових проєктів на Конкурс – до 27 лютого. 

Розгляд наукових проєктів експертною комісією (відбірковий етап) – до 03 березня. 

Запрошення для участі у Конференції та результати відбіркового етапу будуть надіслані до 05 березня. 

Презентація наукових проєктів, які пройшли відбірковий етап – 20 березня. 
 

Усі учасники конференції отримають сертифікати, а переможці Конкурсу наукових проєктів – 

дипломи. 
 

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 проєктів та програм (к. 104). 
 

З питань участі у конференції звертатися за телефонами: 
 

Гілевич Аліна Василівна, заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка, викладач кафедри східних мов і перекладу 

Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка – (050) 038-60-86.  

 

Патук Тетяна Миколаївна, методист НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм Київського 

Університету імені Бориса Грінченка – (044) 234-41-12.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1XfreczLc0jQHajHMyLlfutBxAHV3DHXGPdzdD5x6aGI/edit

