ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ
ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА
КУРСАНТІВ
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Всеукраїнська студентська наукова
конференція

«Розвиток студентської науки»

Шановні студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науковій
конференції на тему: «Розвиток студентської науки», яка відбудеться
7 лютого 2013 року.
Організатор конференції – Наукове товариство студентів та
курсантів Національного університету ДПС України.
Орієнтовні тематичні напрямки роботи конференції:
1. Історичні аспекти генези студентської наукової діяльності в
Україні.
Вихідні пункти: поняття студентської наукової діяльності, процес
формування наукових шкіл, становлення «молодої» науки в Україні;
видатні студенти-науковці минулого.
2. Розвиток студентської науки – пріоритетний напрям для
держави.
Вихідні пункти: вплив держави на розвиток наукової діяльності
(матеріальне та моральне заохочення, можливість професійної реалізації),
роль МОНС в розвитку студентської науки.
3. Інноваційний та інформаційний прорив сучасної науки.
Вихідні пункти: соціальні мережі як засіб комунікації, Internet
конференції, он-лайн бібліотеки та інші можливості мережі Internet;
засоби мультимедійного забезпечення, дистанційна освіта.
4. Студентські наукові об’єднання як засіб самовизначення та
самореалізації.
Вихідні пункти: наукові гуртки, наукові товариства студентів
(аспірантів) та інші об’єднання студентів-науковців.
5. Роль наукового керівника у процесі становлення майбутнього
вченого.
Вихідні пункти: актуальність наукових здобутків керівників
наукових шкіл на сучасному етапі; психолого-педагогічні аспекти в роботі
з обдарованою молоддю, особистість керівника як стимулюючий чинник у
роботі з молодими науковцями.
6. Особливості зародження та розвитку студентської науки за
кордоном, міжнародне співробітництво.
Вихідні пункти: становлення «молодої» науки за кордоном,
проблеми та перспективи розвитку міжнародного співробітництва у галузі
студентської науки, програми студентських обмінів, участь в грантах.
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Умови участі в конференції

Форма участі: очна та заочна (усна доповідь, участь без доповіді).
Витрати на проживання (для іногородніх) та харчування учасники
конференції несуть самостійно. Матеріали, що не відповідають тематиці,
науковому рівню конференції, редакційно-технічним вимогам, а також
надіслані з порушенням терміну подання розглядатися не будуть.
1. Термін подачі тез та статей до 20 січня 2013 р.
2. Особливості сплати організаційного внеску
Організаційний внесок складає 50 грн. (включає витрати на
публікацію програми конференції, тез доповіді, в тому числі оформлення
сертифікатів та розсилку матеріалів конференції).
Банківські реквізити для оплати організаційного внеску:
Одержувач: Національний університет ДПС України;
ЄДРПОУ: 02973089;
Рахунок: 312 572 732 100 92 в ГУДКСУ у Київській обл. м. Київ
МФО: 821018
Призначення платежу: добровільний внесок П.І.Б (учасника-платника)
за участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції «Розвиток
студентської науки»

Реєстрація та подання тез доповідей

Для участі у конференції необхідно до 10 січня 2013 року
надіслати на електронну адресу оргкомітету stud_life2013@ukr.net:

заявку на участь у конференції;

тези доповіді;

скановану квитанцію.

Студенти НУДПСУ мають можливість подати роздрукований
варіант заявки на участь, квитанцію та тези доповіді з підписами
доповідача та наукового керівника у к. № 607
Матеріали вважаються прийнятими, якщо оргкомітет надіслав
підтвердження про отримання електронних варіантів заявки, тез доповідей
та копії квитанції про оплату.

3. Правила оформлення тез доповідей
Тези наукової доповіді (MS Word, шрифт TNR, розмір шрифту 12
pt, інтервал між рядками одинарний) мають бути обсягом до однієї
сторінки. Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача латиницею.
Зразок назви файлу – bondareva_tezy.doc
Вирівнювання тексту за шириною сторінки, відступ першого рядка
абзацу – 1 см. Текст тез доповіді подається без переносів, таблиць, рисунків і
графіків, без жирних літер та виділень тексту.
Посилання на використану літературу обов’язкове (згідно з
вимогами ВАКу).

Робочі мови конференції українська, російська, англійська.

4. Зразок оформлення тез
Петров Петро Петрович
студент групи ФБ-31
Національний університет державної
податкової служби України
Науковий керівник:
Іванов І.В., к.е.н., доцент
Petrov_90@mail.ru
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Текст тез.
Список використаних джерел:
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Зразок заявки учасника

Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________
Контактний телефон (роб., дом., моб.), факс____________________
e-mail_____________________________________________________
Номер та назва секції _______________________________________
Назва тез доповіді__________________________________________
Автори тез доповіді (П.І.П. всіх авторів)________________________
П.І.П. наукового керівника,
науковий ступінь, вчене звання,_______________________________
Форма доповіді_____________________________________________
Поштова адреса____________________________________________

6. Контактна інформація
Адреса оргкомітету:
08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. К.Маркса 31, Наукове
товариство студентів та курсантів, каб. 607.
Їхати з м. Києва від ст. метро «Академмістечко» маршрутним таксі
№379 до зупинки «Університет», або електропоїздом (ст. метро
«Святошин»), або маршрутним таксі №392 (ст. метро «Академмістечко») до
ст. Ірпінь, а потім автобусами №6, 7 до зупинки «Університет».
Координатор: Півень Мар’я – голова Наукового товариства
студентів та курсантів Національного університету ДПС України (каб. 607,
тел. 0958741431).
За довідками звертатись в Секретаріат конференції:
Жерж Людмила: моб. 093-919-34-44

e-mail: stud_life2013@ukr.net:
7. Місце та час проведення конференції
Місце проведення: конференц-зала конференц-комплексу (каб.305)
Національного університету ДПС України.
Початок роботи о 10 00.

Будемо раді співпраці!

