
Коротка програма форуму 

 

День І 

9.00 – 10.00 Заїзд та реєстрація учасників. 

10.00 – 11.00 Відкриття виставки наукових 

досягнень учасників та гостей 

форуму. 

11.00-13.00 Урочисте відкриття форуму. 

Пленарне засідання.  

13.00-14.00 Перерва на обід. 

14.00-17.30 Секційні засідання 

17.30-18.30 Вечеря.  

19.00-21.00 Вечір «Будьмо знайомі». 

Концерт для учасників форуму. 

 

День ІІ 

9.00-12.00 Виступи гостей та провідних 

учених України. Презентація 

монографій, технологій і ноу-

хау, проведення майстер-класів 

учасників та гостей форуму. 

12.00-13.00 Заключне пленарне засідання.  

Прийняття резолюції форуму. 

13.00-14.00 Перерва на обід. 

14.00-16.00 Культурна програма. 

16.30   Від’їзд учасників форуму. 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ 

 

Адреса для листування: Дніпропетровський 

національний університет імені Олеся Гончара, 

відділ науково-технічної інформації, м. Дніпро, 

просп. Гагаріна, 72, 49010. 

 

Контактні телефони: (056) 760-93-54. 

E-mail: forum@dnu.dp.ua 

Інформаційне повідомлення та форму заявки 

можна отримати на сайті ДНУ: 

www.dnu.dp.ua 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ФОРУМІ 

27-28 квітня 2017 р. 

№__________ 

 

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА (ДО 35 РОКІВ) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА 

Прізвище  

 Ім'я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Установа, організація, 

навчальний заклад (повна 

назва) 

 

Посада  

Е-mail:  

Телефон мобільний  

Телефон (вказати код міста) 

робочий, домашній  

 

Дата заповнення заявки  

Усі пункти заявки обов’язкові для заповнення 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

 УКРАЇНИ  

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 
 

 

 
 
 

Інформаційне повідомлення 

 

 

IV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ  

СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ  

І МОЛОДИХ УЧЕНИХ  

 

 
27-28 квітня 2017 року 

 
 
 
 
 
 
 

м. Дніпро 

 

Прізвище  

Ім'я  

По батькові  

Дата народження  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Установа, організація, 

навчальний заклад (повна назва) 
 

Посада  

Назва доповіді  

Тематичний напрям (№ та назва)  

Участь у виставковій експозиції, 

презентація, майстер-клас 

(вказати виставковий або інший 

демонстраційний матеріал) 

 

Е-mail  

Телефон мобільний  

Телефон (вказати код міста) 

робочий, домашній  

 

Форма участі (очна, заочна)  

Доповідач / співавтор (вказати 

необхідне) 
 

Дата заповнення заявки  



Шановні колеги! 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у IV 

Всеукраїнському форумі студентів, аспірантів і 

молодих учених, який відбудеться 27-28 квітня 

2017 року на базі Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся 

Гончара. 

 

Форум організовується за підтримки: 

– Міністерства освіти і науки України; 

– Національної академії наук України; 

– Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації; 

– Дніпропетровської обласної ради; 

– Міжнародної корпорації Noosphere 

ventures; 

– Державного підприємства «Конструктор-

ське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля»; 

– Національного центру аерокосмічної освіти 

молоді України імені О.М.Макарова 

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ ФОРУМУ 

19.03.2017 – кінцевий термін подання заявки  

         та тез доповідей. 

09.04.2017 – розсилка персональних 

                      запрошень. 

27-28.04.2017 – проведення форуму  

У рамках проведення форуму буде 

працювати виставка наукових досягнень, 

проходитимуть майстер-класи, презентації. 

Усім бажаючим продемонструвати свої наукові 

досягнення у будь-якій зазначеній формі  

вказати необхідне у заявці. 

Робочі мови форуму – українська, 

російська, англійська. 

 

УВАГА!!! Надіслані вами матеріали 

вважаються прийнятими за умови 

отримання від оргкомітету форуму 

підтвердження на ваш  E-mail. 

У форумі можуть брати участь студенти, 

аспіранти і молоді учені, які впродовж 2015-

2017 рр.: 

– отримали державні або зарубіжні гранти на 

виконання наукової роботи; 

– стали переможцями (І-ІІІ місця) 

національних або міжнародних олімпіад та 

конкурсів наукових робіт; 

– нагороджені академічними преміями або 

іншими нагородами; 

– були учасниками національних або 

міжнародних виставок; 

– вийшли переможцями регіональних 

конкурсів наукових проектів та програм, які 

отримали грошові гранти; 

– отримали іменні стипендії державних, 

комерційних та інших установ; 

– опублікували монографії або статті у 

виданнях, що включені до міжнародних 

наукометричних баз. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ФОРУМУ 

1. Соціально-гуманітарні науки. 

2. Розвиток людського потенціалу та 

формування громадянського суспільства. 

3. Економічні науки. 

4. Природничі науки та охорона 

навколишнього середовища. 

5. Математичні науки та нові комп’ютерні 

технології. 

6. Новітні технології, речовини та матеріали.  

 

Для участі у форумі учасник має сплатити 

організаційний внесок – 170 грн. 

Реквізити для сплати організаційного внеску: 

Г. О. «Спілка випускників ДНУ», ЄДРПОУ 

34498507, р/р 26001237007, в АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» м. Київ, МФО 380805. Призначення 

платежу: безповоротний оргвнесок на участь у 

Форумі. 

Оплата здійснюється після підтвердження 

прийому матеріалів на ваш E-mail, але не пізніше 

21.03.2017 р. 
Проїзд, проживання та харчування – за рахунок 

учасника форуму. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Тези доповідей обсягом до 2 сторінок 

(формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, 

інтервал 1, усі поля по 2 см) українською, 

російською або англійською мовами мають бути 

представлені в оргкомітет до 19.03.2017 р.  

Посередині аркуша необхідно вказати ініціали 

та прізвище автора (-ів), науковий ступінь, вчене 

звання або у разі відсутності посаду, нижче – 

курсивом – назву ВНЗ чи наукової установи. 

Через інтервал жирним шрифтом, великими 

капітелями подається назва публікації. З 

наступного рядка, з абзацного відступу 

починається основний текст тез доповіді. У разі 

необхідності розміщення бібліографічних 

посилань, оформлювати їх згідно з ДСТУ ГОСТ 

71:2006. Рукописи мають бути ретельно 

відредаговані. У тезах доповідей не 

використовувати малюнки, схеми та таблиці. 

Тези доповіді подаються в електронному 

варіанті (на CD-диску або електронною поштою) у 

вигляді файлу в текстовому редакторі MS Word, де 

назвою файлу є прізвище автора. До електронного 

варіанту додається роздрукований варіант доповіді 

на папері формату А4, підписаний автором. Для 

студентів та аспірантів обов’язкова наявність візи 

та рецензії наукового керівника. За точність 

цитування, наведення прізвищ, дат, посилань, 

граматичні та стилістичні помилки відповідальність 

несуть автори. 

Матеріали, які не відповідатимуть встановленим 

вимогам, розглядатися не будуть.  

Збірник тез доповідей буде видано до початку 

роботи форуму.  


