
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ   

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ   

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  

Гуманітарно-педагогічний факультет  
  

IІ Міжнародна науково-практична студентська конференція «СВІТ МОВ і 

МОВИ СВІТУ» м. Київ, 21-22 березня  2017 р.  
  

Загальна інформація   

Мета конференції: підвищення ефективності та якості наукових досліджень, ґрунтовне  вивчення  

проблем сучасної освіти, розширення міжнародних контактів університету,  забезпечення 

можливостей для міжнародного студентського обміну, посилення мотивації до вивчення іноземних 

мов і  дослідження сучасних проблем у галузі філології та методики їх викладання.  

Місце проведення: гуманітарно-педагогічний факультет, навч. корпус № 1, ауд. 24, вул. 

Генерала Родімцева, 19, м. Київ, Україна, 03041. Роб. тел.: (044) 527-85-95.  
До участі в ІІ Міжнародній науково-практичній студентській конференції запрошуємо студентів  

вищих навчальних закладів.  

Наукові статті – (5-6 сторінок) будуть надруковані у збірнику наукових праць «Studia Lingua:  

Актуальні проблеми лінгвістики і методики викладання іноземних мов»    

Мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська, російська. 

Передбачено роботу таких секцій:  

1. Мовна і концептуальна картини світу. 

Психолінгвістика.  

4. Дискурсознавство. Текстологія. Авторський 

стиль.  

2. Термінознавство. Системні та функціональні  

характеристики мовних одиниць різних рівнів.  

5. Лінгвістичні та методологічні аспекти 

викладання іноземних мов.  

3. Актуальні проблеми перекладознавства та 

міжкультурної комунікації.  

6. Синергетика у філологічних дослідженнях.  

  

Розклад роботи   

Графік проведення конференції       

21 березня    22 березня  

09.00–10.00 – Реєстрація учасників   10.00–12.00  – Підведення підсумків  
Ухвалення резолюції  

10.00–10.30 – Відкриття конференції   12.00-13.00  – Від’їзд учасників конференції  

10.30–13.00 – Пленарне засідання       

13.00–14.30 – Обідня перерва       

14.30–16.30 – Робота секцій      

    

  Реєстрація (подання інформаційних матеріалів)   

Для участі в конференції необхідно до 1 березня 2017 р. надіслати на електронну адресу:  

krgm@ukr.net або передати в оргкомітет особисто:  

• заявку для участі в конференції (бланк заявки додається);   

• оформлену відповідно до вимог (див. нижче) статтю у вигляді комп’ютерного файлу;  

• копію квитанції про сплату коштів за друк статті у сумі 30 грн. за одну сторінку.  

  

Вимоги до оформлення статтей   

  

Обсяг статті – 5-6 повних сторінок, текстовий редактор Microsoft Word for Windows у вигляді файлу 

з розширенням *.doc, *.docx, *.rtf, орієнтація – книжкова (А-4), поля – ліве – 2,5 см, праве – 1,5 

см, верхнє та нижнє – 2 см, міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінки не нумеруються. У тезах не 

повинно бути переносу слів та макросів. Розміщення:  

1-й рядок: ПІБ автора/авторів (жирний курсив) (вирівнювання – праворуч);  2-й 

рядок: повна назва організації (курсивом) (вирівнювання – праворуч).  

Через один рядок відступу подається назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт – жирний).  



Через один рядок відступу друкуються тези доповіді, обсяг – 5 повних сторінок.   

Файл з матеріалами доповіді повинен бути збережений у форматі RTF.  

Посилання в тексті оформлюються таким чином: [12, с. 75], [4, с. 23; 7, с. 19].  

У тексті використовуються українські лапки    «» , напр. «Текст».  

Необхідно диференціювати дефіс (-), що ставиться між словами і тире (–) як розділовий знак у 

реченні.   

Список літератури оформляється згідно вимог державного стандарту.  

Зразок оформлення  

  

Іванова О. Д.  

Житомирський державний університет імені Івана Франка  
  

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЛАКУНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗАСОБІВ  

ПЕРЕСУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ,  РОСІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ  
  

Текст статті   

Література   
  

  

Вимоги до оформлення заявки   

  

1. Прізвище, ім’я, по батькові  

2. Назва доповіді  

3. Повна назва ВНЗ  

4. ПІБ та вчене звання наукового керівника  

5. Службова адреса  

6. Домашня адреса  

7. Мобільний телефон  

8. E-пошта  

9. Секція конференції  
10. Необхідні засоби мультимедіа для представлення 

доповіді  

  

Організаційний внесок   

  

Грошовий внесок за організаційні витрати та видання збірника наукових праць «Studia Lingua: 

Актуальні проблеми лінгвістики і методики викладання іноземних мов»  необхідно перерахувати за 

такими банківськими реквізитами:  

Банк одержувача: ПриватБанк   

Поточний рахунок одержувача: 29244825509100   

ОКПО: 14360570   

МФО банка одержувача: 305299   

Прізвище, ім’я, по батькові: Васильківський Ілля Павлович   

Призначення платежу: поповнення карткового рахунку 5168757313045298 з приміткою 

науково-практична студентська конференція «СВІТ МОВ і МОВИ СВІТУ»    
  

  

Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях м. Києва за індивідуальним запитом. 

Проживання і харчування за рахунок учасників.   

  

Координати організаційного комітету   

  

Національний університет біоресурсів і природокористування України   

  

Київ-03041, вул. Генерала Родімцева 19, навчальний корпус №1, тел. : (044)527-85-95  

  

Телефони: +380962354958– Загорулько Марина Олександрівна  

+380987387500 – Ярмольчук Тарас Михайлович  

Електронна адреса: krgm@ukr.net  


