
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ 

Шановні викладачі та студенти! 

 
        Запрошуємо вас узяти участь у роботі 1-ої міжуніверситетської науково-

практичної студентської конференції «Можливості та перспективи для 

самореалізації сучасної молоді», яка відбудеться 24 квітня 2017 р. у Одеському 

національному економічному університеті. 

       Мета конференції: 

Обговорення ідей та обмін досвідом з питань самореалізації у професійній діяльності-

формування професійних навичок та умінь у процесі навчання та праці в Україні та за 

кордоном, участі у Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах та проектах,отримання 

грантів,розробки власних проектів з розвитку та вдосконалення довкілля, специфіки 

діяльності стартапів та спільних підприємств; апробація результатів наукових досліджень 

та обмін науковою інформацією з актуальних питань екології, культури, науки, мистецтва, 

економіки.         

      Мова конференції: англійська, французька, німецька. 

                                    

       Для участі в конференції необхідно подати до оргкомітету: 

- заявку на участь у конференції та тези до 10 квітня 2017 року; 

- авторську довідку; 

- тези доповіді (до 5-ти сторінок формат А-4, тип шрифту Times New Roman, розмір 

шрифту 14, стиль Normal, інтервал 1,5, поля: ліве – 3см, праве -1,5 см, верхнє та нижнє – 

2,5см.; ключові слова 5-7 слів (українською та іноземною мовою) у друкованому на папері 

та в електронному варіанті (за науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе 

автор). 

-термін виступу з усною доповіддю до 5 хвилин   
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Заявки для участі у конференції просимо подавати за електронною адресою: 

  e.galashova@gmail.com;   alya20.87@mail.ru 

            

 

Для участі у конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів та 

педагоги загальноосвітніх навчальних закладів,студенти вищих навчальних 

закладів та закладів спеціальної професійної освіти,студенти старших класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

 

Конференція відбудеться 24 квітня 2017 року об 11.45 у Малій актовій залі Одеського 

національного економічного університету за адресою: м.Одеса,вул.Преображенська,8 

 

 

Початок реєстрації учасників конференції  о 10 годині 24 квітня 2017р.  у Малій актовій 

залі  ОНЕУ. 

 

За більш детальною інформацією просимо звертатися в оргкомітет  за адресою: 

 м. Одеса, вул. Пушкінська,26,Фінансово-економічний факультет ОНЕУ, каб.206 (кафедра 

іноземних мов, тел.кафедри (048) 722-41-17). 
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