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Informacja ogólna  

Cel konferencji: podniesienie efektywności i jakości badań naukowych, głębsze studiowanie 

problemów współczesnej edukacji, rozszerzenie kontaktów międzynarodowych oraz możliwości 

międzynarodowej wymiany studenckiej, wzrost motywacji w nauce języka angielskiego, 

studiowanie współczesnych problemów w dziedzinie filologii i metodyki nauczania języków 

obcych. 

Lokalizacja: wydział humanistyczno-pedagogiczny, edukacyjny korpus № 1, 

ul. Generała Rodimcewa 19, Kijów, Ukraina, 03041, aud. 24.  

Tel.: +38 (044) 527-85-95 
Do udziału w ІІ Międzynarodowej naukowo-praktycznej studenckiej konferencji zapraszamy 

studentów szkół wyższych. 

Artykuły naukowe – (5-6 stron) zostaną opublikowane w zbiorze prac naukowych 

„StudiaLingua: Aktualne problemy językoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych”. 

Języki konferencji: ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, polski, rosyjski.  

Tematyka konferencji:  

Sekcja 1. Językowe a konceptualne obrazy świata. Psycholingwistyka. 

Sekcja 2. Terminoznawstwo. Systemowe i funkcjonalne charakterystyki mownych jednostek 

różnych poziomów. 

Sekcja 3. Aktualne problemy tłumaczenia i międzykulturowej komunikacji. 

Sekcja 4. Dyskursoznawstwo. Tekstologia. Autorski styl. 

Sekcja 5. Lingwistyczne i metodologiczne aspekty wykładania języków obcych. 

Sekcja 6. Synergetyka w filologicznych badaniach. 
 

Ramowy program 

21 marca  22 marca 
09.00–10.00 – Rejestracja uczestników 10.00–12.00 – Podsumowanie. 

Przyjęcie uchwały 

10.00–10.30 – Otwarcie konferencji 12.00-13.00 – Wyjazd uczestników 

konferencji 

10.30–13.00 – Sesja plenarna   

13.00–14.30 – Przerwa na lunch   

14.30–16.30 – Praca w sekcjach   

   

 Rejestracja (prezentacja materiałów informacyjnych) 

Dla uczestnictwa w konferencji prosimy Państwo do 1 marca 2017 r. wysłać na adres e-mailowy 

krgm@ukr.net: 

• zgłoszenia do udziału w konferencji (formularz zgłoszeniowy w załączeniu); 

• recenzowany artykuł zgodnie z wymogami w postaci pliku komputerowego. 

 

Studenci obcokrajowcy nie płacą za druk materiałów konferencyjnych. 

 

mailto:krgm@ukr.net


Wymagania edytorskie do artykułów 
 

Objętość artykułu nie powinna być więcej 5-6 stron, edytor tekstu Microsoft Word for Windows, 

w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc, *.docx, *.rtf, orientacja – pozioma (A-4), marginesy – 

lewy– 2,5 cm, prawy – 1,5 cm, górny i dolny – 2 cm, odstęp między wierszami – 1,5. Strony nie 

są numerowane.  

Rozmieszczenie:  

1-y rządek: imię, nazwisko autora (tłustą kursywą) (wyrównywanie – po prawej stronie);  

2-i rządek: nazwa i adres uczelni, kraj (kursywą) (wyrównywanie – po prawej stronie). 

Przez jeden rządek prosimy podać nazwę artykułu (wyrównywanie po centrum, czcionka jest 

tłusta). 

Przez jeden rządek prosimy drukować właśnie artykuł. 

Ukształtowanie spisu literatury: [12, с. 75], [4, с. 23; 7, с. 19]. 

Prosimy różniczkować dywiz (-), co odnosi się między słowami i myślnik (-) jak rozdzielczy 

znak w zdaniu.  

Spis literatury załatwia się według wymagań państwowego standardu. 

 

Przykład 

 

E. Nowak 

Państwowy uniwersytet imienia Iwana Franki, 

Żytomierz, Ukraina 

 

FUNKCJI LEKSYKALNYCH I SEMANTYCZNYCH LUKI W 

OZNACZANIU POJAZDÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM,  

ROSYJSKIM I UKRAIŃSKIM 

 

Tekst artykułu 

Literatura 
 

Wymagania do formularza zgłoszeniowego 

1. Imię, nazwisko 

2. Temat artykułu 

3. Nazwa uczelni i adres 

4. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy 

kierownika 

5. Adres do korespondencji  

6. Telefon komórkowy 

7. E-mail 

8. Sekcja konferencjina 

9. Sprzęt multimedialny (tak, nie) 

 

Komitet organizacyjny będzie pomagał Państwu w poszukiwaniu zakwaterowania i 

wyżywienia (płatność indywidualna). 
 

Lokalizacja komitetu organizacyjnego 
 

Narodowy uniwersytet biozasobów i przyrodowykorzystania Ukrainy 

Edukacyjny korpus № 1, ul. Generała Rodimcewa, 19, Kijów, Ukraina, 03041. 

Tel.: +38 (044) 527-85-95. 

Numery telefonów dla dodatkowej informacji: 

 +38 096 235 49 58 – Maryna Zagorulko,  

+38 098 738 75 00 – Taras Jarmolczuk  

E-mail: krgm@ukr.net 

Komitet organizacyjny  



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

na uczestnictwo w ІІ Międzynarodowej  

naukowo-praktycznej studenckiej konferencji  

ŚWIAT JĘZYKÓW I JĘZYKI ŚWIATA 

21-22 marca 2017 roku 

Imię  

Nazwisko  

Temat referatu/artykułu  

Sekcja konferencji  

Nazwa uczelni i adres  

Imię, nazwisko, tytuł / stopień 

naukowy kierownika 

 

Adres do korespondencji  

Telefon komórkowy  

E-mail  

Sprzęt multimedialny  Tak  

Nie 

 


