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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 

ФАКУЛЬТЕТУ ПРАВА ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Факультетському етапі Конкурсу  

«ГРІНЧЕНКІВСЬКИЙ АМБАСАДОР НАУКИ – 2018»  

 

Мета конкурсу – розвиток молодіжної науки в Україні, заохочення студентів до наукової 

діяльності в сфері міжнародних відносин та права, сприяння студентам у реалізації їх власних 

ініціатив.  

Відповідно до конкурсу, буде обрано переможців у таких номінаціях:  

1. «Науковець–аналітик».  

2. «Науковець–інноватор». 

3. «Науковець–ентузіаст». 

4. «Науковець–лідер». 

 

Місце проведення конкурсу: 

Київський університет імені Бориса Грінченка.  

Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б.  

 

Вимоги до участі у Конкурсі подані у Додатку 1, приклад заявки на участь поданий у 

Додатку 2 .  

Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами, медалями та статуетками. Усі 

учасники конкурсу отримають сертифікати за участь.  

Основні дати Конкурсу: 

Подача матеріалів на конкурс – до 18 листопада 2018 року. 

Розгляд матеріалів експертною комісією – до 2 грудня 2018 року. 

Запрошення на нагородження учасникам, які посіли призові місця, будуть надіслані до 10 грудня 

2018 року. 

Нагородження відбудеться під час щорічного Дипломатичного вечору – 21 грудня 2018 року.  

  

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ 

З питань участі у конкурсі звертатися:  

– Слюсаренко Ірина Юріївна (доцент Кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права, кандидат історичних наук, відповідальна за наукову роботу на Факультеті 

права та міжнародних відносин, e-mail: i.sliusarenko@kubg.edu.ua)   

– Гондюл Олександра Дмитрівна (студентка 6 курсу спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», тел.: 0683564907, e-mail: 

odHondiul.is13@kubg.edu.ua).  

 

 

http://partner.kubg.edu.ua/2012-02-09-16-42-36/faculty-of-law-and-international-relations.html
http://partner.kubg.edu.ua/2012-02-09-16-42-36/faculty-of-law-and-international-relations.html
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Додаток 1 

Для участі у конкурсі наукових проектів просимо  

до 18 листопада 2018 року на електронну адресу odHondiul.is13@kubg.edu.ua надіслати: 

 

1. Реєстраційну форму учасника конференції. 

2. Матеріали для участі у Конкурсі (pdf або doc файл). 

. 

ВИМОГИ ДО ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ 

 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word). 

Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт.  

 

СТРУКТУРА МАТЕРІАЛІВ має містити: 

1. ПІБ студента, група, спеціальність, курс.  

2. Перелік досягнень відповідно до номінації. 

3. Підтвердження участі (відскановані сертифікати, сторінки публікацій, посилання на сайти і т.д.).  

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКРЕТНИХ НОМІНАЦІЯХ: 

 

Номінація №1 «Науковець–аналітик» 

Загальна характеристика: студент, що має наукові публікації та виступає на наукових 

конференціях.  

Матеріали: студент має подати відскановані статті, тези в наукових збірниках, виданнях 

конференцій, де брав участь, наукових журналах; програми конференцій, що підтверджують його 

участь як доповідача) 

 

Номінація №2 «Науковець–інноватор» 

Загальна характеристика: студент, що має власні наукові інновації, які вже було апробовані чи 

які готуються до реалізації.  

Матеріали: студент має подати інформацію про власну ідею (втілену або ту, що перебуває на 

етапі реалізації) – наприклад, власний винахід, формула, гіпотеза, метод, подія, ініціатива і т.д. 

Якщо ідея вже реалізована, то подати інформацію (окрім загальної характеристики), що 

підтверджує це – відсканована публікація, посилання на сайт з інформацією, фото і т.д. Якщо ні, 

то окрім загальної характеристики, подати план реалізації ідеї та перші результати.  

 

Номінація №3 «Науковець–ентузіаст» 

Загальна характеристика: студент, що бере участь в різних заходах, проектах міського, 

всеукраїнського, міжнародного рівня, бере участь у практичних форумах, є волонтером під час 

різних заходів.  

Матеріали: студент має подати відскановані сертифікати, дипломи, грамоти, подяки за 

участь/волонтерство в різних заходах.  

 

Номінація №4 «Науковець–лідер» 

Загальна характеристика: студент, що організовує та ініціює різні заходи як в Університеті, так і 

поза його межами, координує певні проекти, має керуючу посаду певної інституції, що стосується 

наукової діяльності (голова, директор, заступник, керівник проекту і т.д.).  

Матеріали: студент має подати відскановані статті, тези в збірниках конференцій, де брав участь; 

програми конференцій, що підтверджують його участь як доповідача) 

 

ПРИМІТКА: один студент може подавати матеріали як на участь в одній, так і кількох 

номінаціях (але надсилаючи матеріали, відповідно до умов участі в кожній з номінацій).    

ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА:  

Всі подані матеріали мають стосуватися або розвитку науки та наукової діяльності, в 

цілому, або відповідати спеціальності, за якою навчається студент.  

 

Учасники, які посіли призові місця після експертної оцінки поданих матеріалів, до 10 

грудня отримають листи-запрошення на нагородження. Нагородження відбудеться під час 

щорічного Дипломатичного вечору – 21 грудня 2018 року.  

Конкурсне журі оцінюватиме матеріали за критеріями: відповідність меті заходу, 

дотримання всіх умов подачі матеріалів та наявність підтверджень відповідно до номінацій.  

mailto:odHondiul.is13@kubg.edu.ua


Додаток 2 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

учасника Факультетського етапу Конкурсу  

«ГРІНЧЕНКІВСЬКИЙ АМБАСАДОР НАУКИ – 2018» 

 

Прізвище, ім’я, по–батькові  

Курс   

Спеціальність  

E-mail  

Контактний телефон   

Номінація, відповідно до якої подаються матеріали 

на конкурс (необхідне підкреслити та виділити 

курсивом)  

Науковець–аналітик  

Науковець–інноватор 

Науковець–ентузіаст  

Науковець–лідер 

 

  


