З 17 по 19 квітня 2018 року у Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича буде проведена чергова Студентська наукова конференція.
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НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Біологічні та хімічні науки (тел.58-48-49)
Географічні (тел.58-48-62)
Економічні (тел.52-59-97)
Іноземні мови (тел.58-48-45)
Історичні науки (тел.52-49-00)
Фізико-технічні та комп’ютерні науки
(тел.54-71-73)
Архітектура, будівництво та декоративноприкладне мистецтво (тел.51-06-56)
Педагогічні науки (тел.54-68-31)
Математика та інформатика (тел.58-48-80)
Фізична культура та здоров'я людини
(тел.52-00-58)
Філологічні науки (тел.58-48-46)
Філософсько-теологічні науки (тел.58-4826)
Юридичні науки (тел.58-48-05)

ОРГКОМІТЕТ
Голова: Мельничук С.В., проф.
Заступники голови
Фочук П М., проф., Петришин Р.І., проф.,
Марусик Т.В., проф..
Члени оргкомітету :
Руденко Валерій Петрович - декан географічного
факультету, зав. каф.економічної географії та екологічного менеджменту, доктор географічних наук,
професор.
Білоскурський Руслан Романович - декан економічного факультету, кандидат економічних наук,доцент кафедри економіко-математичного моделювання.
Добржанський Олександр Володимирович - декан
факультету історії, політології та міжнародних відносин доктор історичних наук, професор.

Ангельський Олег В'ячеславович- - Інституту
фізико-технічних та комп’ютерних наук, доктор
фізико-математичних наук, професор.
Осовська Ірина Миколаївна- в.о.декана факультету іноземних мов
Марченко Михайло Маркович - директор
Інституту біології, хімії та біоресурсів, доктор біологічних наук,професор
Фодчук Ігор Михайлович - декан факультету
архітектури, будівництва та декоративноприкладного мистецтва,професор
Зварич Ігор Михайлович - декан факультету
педагогіки, психології та соціальної роботи; завідувач
кафедри психології, доктор філологічних наук, професор.
Черевко Ігор Михайлович - декан факультету
математики та інформатики, доктор фізико- математичних наук, професор
Зорій Ярослав Богданович - декан факультету
факультеу фізичної культури та здоров’я людини
Бунчук Борис Іванович- декан філологічного факультету доктор філологічних наук, професор
Балух Василь Олексійович - декан філософськотеологічного факультету, доктор історичних наук,
професор,
Пацурківський Петро Станіславович- декан юридичного факультету,доктор юридичних наук,професор

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

Щорічна
Студентська наукова
конференція

E-mail: nd-office@chnu.edu.ua
Офіційний сайт: www.chnu.edu.ua
Телефон : +380-372-58-47-20.
Важливі дати
Подання тез
10.03.18
Редагування та подання остаточного
варіанта тез
01.04.18
Відкриття конференції
17.04.18
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези, включені в програму конференції, будуть
опубліковані на сайті Чернівецького університету.
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