
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні студенти 
вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації! 

 
Запрошуємо Вас 5 березня 2015 року взяти участь 

у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції 
 

“ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ  – ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ УКРАЇНИ” 

 
Метою конференції є активізація наукового мислення студентів щодо 

продукування та  ефективного вирішення наукових ідей, громадських і соціальних 
ініціатив у відповідності до потреб сучасного суспільства. 

 
 
Учасники можуть представити свої матеріали у формі презентації 

конкурсного проекту (наукова розробка з презентацією, галереї картин і слайдів, 
реклама, есе, відео кліп, анімація, радіопередача та ін.). 

 
Теми проектів: 

1. Розвиток освіти  і науки: студентські ініціативи 
(Студентські ініціативи щодо розвитку та удосконалення студентської наукової 

роботи у вищому навчальному закладі) 
2. Студентська молодь з Києвом і для Києва 
(Презентація громадських ініціатив, можливість втілення у практику та 

ефективність їх  упровадження) 
 

Виступи оцінюватиме конкурсне журі за такими критеріями:  
1. Оригінальність теми (тема проекту не повинна повторювати тему 

конференції).  
2. Відповідність змістового наповнення проекту темі та меті конференції. 
3. Структурованість роботи. 
4. Лаконічність викладу матеріалу. 
5. Наявність посилань на використані ресурси (джерела). 
6. Креативність проекту. 
7. Естетичне оформлення, наявність додаткових ефектів (звук, анімація та ін.). 
8. Культура презентації матеріалу. 
9. Злагодженість роботи команди (якщо автором є більше одного студента). 
10. Дотримання часового регламенту (тривалість презентації не повинна 

перевищувати 5 хв.). 
УВАГА!  
Усі учасники конференції отримають сертифікати.   
Переможці конкурсу отримають дипломи та грошові премії з розрахунку: 
І премія – 700 грн; ІІ премія – 500 грн; ІІІ премія – 300 грн. 



Найзмістовніші доповіді будуть опубліковані у журналі студентських наукових 
праць Київського університету імені Бориса Грінченка “Наукові студії студентів-
грінченківців”. 

 
Місце проведення конференції 
Київський університет імені Бориса Грінченка.  
Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: м “Мінська”. 
 
Порядок роботи 

Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30.  
Пленарне засідання: 10.30 –12.30  
Перерва на обід: 12.30 – 13.15 
Презентація конкурсних проектів 
та стендові доповіді: 13.15 – 15.30 

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

Робочі мови: українська, російська. 
Шановні студенти! 

За умови прийняття рішення про участь у конференції просимо Вас 
до 24 лютого 2015 року надіслати на адресу оргкомітету 

заявку (з приміткою “Студентська конференція”) за поданою нижче формою. 
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

учасника Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 
“ ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ  – ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ПЕРЕБУДОВИ УКРАЇНИ ” 
Прізвище, ім’я, (повністю)  
Назва вищого навчального закладу 
(інституту/коледжу) 

 

Курс  
Тема конкурсного проекту 
(обов’язково потрібно уточнить до 
якої з тем проект)  

 

Контактна інформація:  
       – поштова адреса з індексом 
       – телефон 
       – e-mail 

 

Примітка. 
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. Воровського, 18/2, Київський університет імені Бориса 

Грінченка, ректорат, науково-методичний центр досліджень, наукових проектів та 
програм (к. 104). 

Е-mail: nmc.dnpp@kubg.edu.ua 
Координатори конференції:  
Прошкін Володимир Вадимович, Папушняк Юлія Василівна 
Довідки за телефоном:  
(044) 234-41-12. 
 

Оргкомітет  конференції 


