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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІV Міжнародного круглого столу 

на тему: 

«Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід»,  

що відбудеться 16 травня 2018 р. 

 

Мета: конструктивний обмін науковими ідеями, ґрунтовний  аналіз 

актуальних наукових проблем.  

Напрями роботи круглого столу: 

1.Академічна доброчесність. 

2. Університетська наука в європейському просторі. 

3. Напрями отримання фінансової підтримки для проведення 

наукових досліджень (гранти, програми, бюджетне фінансування). 

4. Інноваційні підходи до залучення студентів до наукових 

досліджень. 

 

Робочі мови круглого столу: українська, російська, англійська. 

Початок роботи заходу:  

16 травня - реєстрація учасників з 09.00 до 10.00 год. 

Пленарне засідання: 10.00 – 12.00 год. (конференц-зал, корпус №1, 2 

поверх, ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, бул. Шевченка, 81, Черкаси). 

Форма участі: очна та заочна. 

Матеріали круглого столу будуть розміщені на веб-сайті університету 

у розділі Ради молодих учених.  

Заявки на участь роботі круглого столу приймаються до 7 травня 

2018 року (он-лайн реєстрація за посиланням: http://cdu.edu.ua/ у розділі 

«Університет» – Наукова та інноваційна діяльність – Рада молодих 

учених ‒ Круглий стіл 2018). Матеріали просимо надсилати на 

електронну адресу: natazachosova@gmail.com. 

Учасники круглого столу сплачують організаційний внесок у 

розмірі 50 грн., що включає витрати на проведення заходу, друк 

сертифікатів учасників і їх поштову пересилку.  

Вартість проїзду сплачується учасниками самостійно. Місце 

проведення заходу: м. Черкаси, бул. Шевченка, 81. 

Оплата оргвнеску здійснюється на рахунок університету Одержувач: 

4731219109412787 (Зачосова Н.В. – голова РМУ). (обов’язково вказати 

призначення «Круглий стіл» і своє прізвище). 
Зразок оформлення матеріалів 

ТЕМА 

Прізвище та ініціали автора (-ів),  

учене звання, науковий ступінь, посада 

Навчальний заклад, місто 

Текст  Текст   Текст   Текст  Текст   Текст   Текст  Текст   Текст    

 

Література 

 

Вимоги до написання тез: Матеріали тез мають бути виконані в текстовому 

редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Поля: верхнє - 20, 

нижнє - 20, ліве - 20, праве - 20. Сторінки не нумерувати. Перелік літератури (згідно 

вимогами ДАК) - 3-5 найменувань. Посилання наводяться в тексті у квадратних 

дужках. Обсяг матеріалу – до 3 сторінок.  

До тез студентів додається відгук наукового керівника, підписаний і 

завірений печаткою. 

Просимо в змісті надісланого листа вказати прізвище та ініціали автора (-ів), 

назву доповіді, напрямок роботи круглого столу. 

 

Контакти:  

Зачосова Наталія Володимирівна, голова Ради молодих учених, д.е.н., доцент, 

професор кафедри менеджменту та економічної безпеки (моб. 0975849615). 


