
  
 

Шановні колеги! 

Щиро вітаю всіх учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів і молодих вчених. 

В Університеті «Україна» стало доброю традицією проводити науково-практичну 

конференцію студентів і молодих учених. Започаткували цю традицію в рік п’ятиріччя 

нашого навчального закладу і з того часу проводимо такі заходи щороку. Конференція 

охоплює широкий загал і за 17 років стала значною подією для студентів і молодих учених 

ХVІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених 

«Молодь: освіта, наука, духовність» - Університет «Україна» проводить спільно з 

Міністерством освіти і науки України, Всеукраїнською молодіжною громадською 

організацією студентів з інвалідністю «Гаудеамус» і Науковим товариством студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених. Мета заходу – активізувати науково-дослідну 

роботу молоді, залучити її до творчого пошуку, генерації нових наукових ідей. 

Цього року вперше Конференція відбувається в онлайн – режимі. Інститути і 

Факультет розпочнуть свою роботу онлайн 27 травня о 1000   і передаючи естафету 

один-одному завершать 28 травня о 1600  (майже 18 годин роботи Конференції) .  

Конференція передбачає онлайн засідання 15 секцій. 

Цього року для участі у Конференції зареєструвалось більше 500 чоловік. Серед них 

учасники з різних куточків України: Київ, Карпати, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, 

Біла Церква, Рівне, Тернопіль, Миколаїв, Мелітополь, Луцьк, Нова Каховка, тощо. 

Мені приємно повідомити, що учасники конференції представляють не тільки 

Університет «Україна», а і 14 інших наукових та навчальних закладів, таких як: Інститут 

Законодавства Верховної Ради України, Відокремлений підрозділ Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, “Ніжинський агротехнічний 

інститут”, Національний науковий центр радіаційної медицини, Національний університет 

«Львівська політехніка», Національний університет" Києво-Могилянська Академія",  

НМУ ім. О. О. Богомольця, Рівненська медична академія і Центр позашкільної роботи 

Святошинського району міста Києва та інші. 

Для публікації було отримано 730 тез доповідей здобувачів вищої освіти, науковців, 

викладачів, вчителів які будуть опубліковані у Збірнику тез Конференції.  

Всю цю велику роботу координував та організовував організаційний комітет у складі 

39 осіб. Щиро дякую всім членам цього комітету і бойовому заступнику окремо 
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«Молодь: освіта, наука, духовність» – це велика праця студентів, викладачів, організаторів, 

вона стала серйозним стимулом для подальшого розвитку студентської науки. Бажаю нашій 

конференції не дивлячись на дистанційну форму спілкування, душевного тепла, успішної 

роботи, а всім її учасникам добра і всіляких гараздів. 

Дякую за увагу! Слава Україні! 
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