
 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

                                                         

Всеукраїнська науково-практична  студентська конференція 

 

«Наука XXI століття: виклики сьогодення» 

(до 100-річчя Національної академії наук України)  

 17 травня 2018 року, м. Київ 

Шановні студенти! 

Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної студентської  

конференції, що відбудеться 17 травня 2018 року у Київському національному 

торговельно-економічному університеті за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 23 (корпус Л, 

аудиторія 215). 

Тематичні напрями роботи конференції 

1. Структурні зрушення в економіці України: реалії та перспективи. 

2. Міжнародний бізнес в умовах глобалізації. 

3. Юридичні науки як основа формування правової культури. 

4. Актуальні питання педагогіки та психології. 

5. Мовна компетенція сучасного фахівця. 

6. Інформаційні технології в економіці. 

 

Участь у конференції є безкоштовною.  

За результатами конференції планується видання збірника тез в електронній формі. 

Увага! Погоджуючись взяти участь у нашій конференції, автор (автори) та їх наукові 

керівники несуть відповідальність за достовірність викладеного матеріалу та висловлюють  згоду 

на опублікування матеріалів своїх доповідей у мережі Інтернет.  

Електронну версію збірника буде розміщено на сайті КНТЕУ.  

Мова конференції: англійська, німецька, польська, французька   

Регламент конференції 

09.30-10.00     реєстрація учасників (корпус Л) 

10.00-11.15      пленарне засідання (корпус Л, аудиторія 215) 

11.15–12.15   перерва на обід 

12.15–15.00   робота у секціях за тематичними напрямами (за розкладом роботи секцій) 

Доповіді на пленарному засіданні – 10 хв. 

Доповіді на засіданнях секцій – 5 хв. 

Обговорення – 5 хв. 

Інформація про конференцію розміщена  на веб-сайті Університету: 

https://www.knteu.kiev.ua   у рубриці «Анонси» 

 

 

 

 

Інформаційний лист 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

https://www.knteu.kiev.ua/


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 При надсиланні тез доповіді необхідно назвати: файл – номер секції, прізвище першого 

співавтора латинськими літерами (2  Petrov) 

1. Обсяг тез до 3 сторінок формату А4, включаючи список літератури (до 5  позицій) із  

посиланням у тексті, сторінки не нумеруються.; поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, праве – 25 

мм, ліве – 25 мм; 

2. Шрифт Times New Roman, кегель – 14 pt, міжрядковий інтервал – одинарний, текс 

доповіді, вирівняний по ширині; 

3. Формат роботи  Місгоsoft Word – (*.doc); 

4. Перший рядок (без абзацу) – прізвище, ініціали автора (шрифт звичайний, 

вирівняний по правій стороні); курс навчання, група, факультет (без абревіатури), заклад освіти, 

місто (шрифт звичайний, вирівняний по правій стороні); 

5. Якщо є співавтор – з абзацу (2 рядок), і далі, як у п.5; 

6. Наступний рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт напівжирний, 

вирівняний по центру). Назва доповіді не повинна збігатись із назвою секції;  

7. Бібліографічний опис джерел подається в кінці тексту та. оформлюється згідно с 

вимогами ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання, чинному від  2016.07.01 та офіційними виправленнями до стандарту 2017 року; 

8. З абзацу зазначається  прізвище, ініціали наукового керівника (шрифт звичайний, 

вирівняний по ширині), посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, місто. 

 

Зразок оформлення 

Ivanenko U., course II, group5,  

Faculty of International Trade and Law, 

Kyev National University of Trade and Economics, 

Kyiv 

ADAPTATION OF UKRANIAN ENTEPRISES TO THE CONDITIONS OF 

INTERNATIONAL BUSINESS 

 

Text 

 

Reference list 

 

Scientific supervisor: surname, name, PhD in Economics, Professor at the Department of 

Finance оf KNUTE. 

 



 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наука XXI  століття: виклики 

сьогодення» (до 100-річчя Національної академії наук України) 

Прізвище _________________________________________________________________________ 

Ім’я ______________________________________________________________________________ 

По батькові ________________________________________________________________________ 

Повна назва навчального закладу, місто ________________________________________________ 

Факультет, спеціалізація_____________________________________________________________ 

Курс навчання _____________________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по-батькові, посада, наукова ступінь, вчене звання, місто роботи та місто 

наукового керівника  

__________________________________________________________________________________ 

Контактний телефон ________________________________________________________________ 

Розміщення  в гуртожитку – так/ ні 

E-mail ____________________________________________________________________________ 

Форма участі (доповідач, виступ на секції, участь в дискусії, публікація в збірнику конференції) 

 

Секція____________________________________________________________________________ 

Тема доповіді ______________________________________________________________________ 

 

Необхідні технічні засоби ___________________________________________________________ 

Додаткова інформація для оргкомітету (у разі потреби) __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дата заповнення____________________________________________________________________ 

 

 

Заявки та тези доповіді відповідно до обраної тематики та з точним визначенням  

тематичних напрямів  оргкомітет конференції просить  надіслати до 1 травня 2018  на адресу 

електронної пошти: conf18may@ukr.net  

 

Тези, що надіслані після 1 травня 2018 року або оформлені з порушенням вимог, 

публікуватися не будуть. 

Відповідальність за зміст тез доповіді несуть автори та наукові керівники 

публікації. 
 

 

Адреса й контакти оргкомітету конференції: 

м. Київ, вул. Кіото, 23, к. Л-214; електронна адреса: 

conf18may@ukr.net 

 

За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету конференції.  

Ширмова Тетяна Євгенівна 

Тел. 099 274 12 53 

Тернова Оксана Іванівна 

Тел. 067 500 80 02 

м. Київ, вул. Кіото, 23 Л 214 

 

 

 

mailto:conf18may@ukr.net

