
 
 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
запрошує Вас взяти участь в роботі VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  

«Студентські наукові дискусії поза форматом», яка відбудеться 9 квітня 2021 року  
в Університеті Короля Данила 

 

Дедлайн – 9 березня 2021 року. 

Форма проведення – дистанційна. 

Конференція проводиться з метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов 

для її творчого зростання, активізації науково-дослідницької роботи студентів, набуття та обміну 

практичним досвідом студентами вітчизняних та іноземних ЗВО. 

 

У рамках роботи конференції буде підготовлено збірник матеріалів конференції за 

напрямками: економіка, право, мистецтво, IT та PR. 

Автори отримають електронний pdf-варіант за 10 днів після проведення заходу. 

 

Вимоги до оформлення ТЕЗ доповідей 

1. Матеріали повинні бути представлені українською або англійською мовою. 
2. Обсяг тез не повинен перевищувати 5-ти сторінок зі списком використаних джерел. 
3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш 

формату – А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5. 
4. Загальна схема побудови тез: 
- прізвище та ініціали автора, навчальний заклад, науковий керівник, місто – курсивом у 

правому верхньому кутку (без скорочень); 
- назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру. 
5. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового 

номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: *7, с. 16+. 
6. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою 

«Список використаних джерел» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису. 
Роботи, що не відповідають вимогам або не представлені у встановлений термін, не 

розглядаються. 
 

Фінансові аспекти: 

1. Організаційний внесок для відшкодування витрат на підготовку матеріалів конференції – 

100 грн. 

 

Реквізити для внесення платежу через відділення Приватбанку: 

номер карти 5457 0822 2547 2054 

Призначення платежу: Поповнення СКР № 5457 0822 2547 2054 Мельниковича М.С. від ПІП 

учасника. 

 

Тези та заявку до 9 березня 2021 року направляти на електронну пошту 

oleksandra.meihesh@ukd.edu.ua  

mailto:oleksandra.meihesh@ukd.edu.ua


 

Місце проведення: ПВНЗ Університет Короля Данила (Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, 

вул. Є. Коновальця, 35) 

 

Контактні особи: 

Мейгеш Олександра, відповідальний секретар конференції – моб. +380954774632, e-mail: 

oleksandra.meihesh@ukd.edu.ua 

Острогляд Олександр, проректор з наукової роботи – моб. +380979042106, e-mail: 

oleksandr.ostrohliad@ukd.edu.ua  

 

З питань інформаційної підтримки та партнерства: 

Григорська Наталія, відділ маркетингу та зв'язків з громадськістю – моб. +380666795971, e-

mail: natalia.grigorska@ukd.edu.ua    

 

З А Я В К А 

на участь у 

VІІ Міжнародній науково-практичні конференції: «Студентські наукові дискусії поза 

форматом» 

9 квітня 2021 року 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________________________________ 

Місце навчання _______________________________________________________________ 

Тема доповіді ________________________________________________________________ 

Напрямок роботи _____________________________________________________________ 

 

Координати для зв’язку: 

Контактний телефон___________________________________________________________ 

Е-mail:  

 

mailto:oleksandra.meihesh@ukd.edu.ua
mailto:oleksandr.ostrohliad@ukd.edu.ua

