
 

 

 

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» 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР» 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ, ДОКТОРАНТИ ТА МОЛОДІ ВЧЕНІ! 

Запрошуємо Вас 27 травня 2022 року 

взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції 

«ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ» 

 

 

Напрями роботи Конференції: 

● Наука та освіта: утвердження академічної доброчесності та наукової етики.  

● Наука та культура: збереження і популяризація історико-культурної спадщини.  

● Наука та розвиток громад: соціальні проєкти з науковою ідеєю. 

Онлайн-платформа проведення: буде повідомлена додатково. 

 

27 травня 2022 року 

 

10.00-11.30 Пленарне засідання конференції 

12.00-13.00 Майстер-класи, тренінги 

13.00-14.00 Перерва 

14.00-16.30 Конкурс наукових проєктів 

16.30-17.00 Оголошення результатів конкурсу наукових проєктів, підбиття підсумків конференції 

Робоча мова Конференції: українська. 

Для участі у Конференції (пленарному засіданні, майстер-класах і тренінгах) до 10 травня необхідно заповнити 

реєстраційну форму учасника Конференції. 

 

Для участі у Конкурсі наукових проєктів (Вимоги до участі в Конкурсі) до 03 травня потрібно надіслати наукові 

проєкти до оргкомітету Конференції (t.patuk@kubg.edu.ua). 
Розгляд наукових проєктів експертною комісією (відбірковий етап) відбудеться до 10 травня. 

Результати відбіркового етапу та запрошення для представлення наукових проєктів на Конференції будуть надіслані 

до 17 травня. 
Презентація наукових проєктів, які пройшли відбірковий етап, відбудеться в рамках Конференції 27 травня. 

Призовий фонд Конкурсу наукових проєктів за кожним напрямом: 12000 грн. 

Усі учасники конференції отримають сертифікати. 

Переможці конкурсу проєктів будуть нагороджені дипломами та грошовими преміями. 

 

 

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 в Конференції звертатися за телефонами: 

Мусіяченко Ольга Сергіївна, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Київського університету імені Бориса Грінченка, викладач Фахового коледжу «Універсум» Київського університету 

імені Бориса Грінченка – (066) 177-77-29, e-mail: o.musiiachenko@kubg.edu.ua.  

Патук Тетяна Миколаївна, методист НМЦ досліджень, наукових проєктів і програм Київського університету імені 

Бориса Грінченка – (099) 344-19-29, e-mail: t.patuk@kubg.edu.ua. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Ci_DfCITgY4xS2lzS0WzeSAMYsboHV_MVSlFkq3OX6Qs8Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Ci_DfCITgY4xS2lzS0WzeSAMYsboHV_MVSlFkq3OX6Qs8Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Ci_DfCITgY4xS2lzS0WzeSAMYsboHV_MVSlFkq3OX6Qs8Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2022/05_27_2022_konferents_vymogy.pdf
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