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Загальна інформація 

 
Мета конференції: поширення й обмін знань у мовознавстві загалом  і перекладознавстві 

й методиці викладання іноземних мов, зокрема, а також організація ефективної міжкультурної 
комунікації у вдосконаленні відповідних умінь і навиків, популяризація серед викладачів і 
студентів ідеї поєднання знань і навиків у міждисциплінарному просторі з подальшим практичним 
застосуванням; прищеплення з-поміж учасників любові до фаху, сприяння культурно-
естетичному та бізнес-направленому вихованню молоді. Науково-практична конференція 

відкриває широкі можливості для формування мовної, мовленнєвої та між - і соціокультурної 
компетенцій, а також для виховання ділових й естетичних почуттів студентської молоді.  

 
Місце проведення: Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 19, навч. корпус № 1, 

ауд. 24, гуманітарно-педагогічний факультет. Роб. тел.: 0-44-527-85-95 

 
До участі запрошуються науково-педагогічні працівники учбових закладів освіти, молоді 

вчені, студенти бакалаврату й магістратури, а також усі зацікавлені особи, особливо зі сфер 
управління якістю освіти й розвитку бізнесу. 

Мова конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська 
 

Розклад роботи 

 
Графік проведення конференції 

  
10.00–10.30 – Реєстрація учасників  
10.30–11.00 – Відкриття конференції 
11.00–12.30 – Робота конференції (панельне засідання) 
12.45-17.30 - Робота конференції (секції) 

  
Для участі в роботі Міжнародної конференції потрібно надіслати електронною поштою до 

організаційного комітету заповнену за зразком заявку і тези доповіді до 16 травня 2021 року. 
 
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для 

тез – Тези.  Наприклад: Vitruk_zajavka.doc, Vitruk_tezy.doc 
 

Вимоги до тез доповіді 

 
Ліворуч без відступу подати індекс УДК. Праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, 

науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює або навчається автор. Шрифт 
Times New Roman, кегль 14. 

Назва доповіді через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без 
крапки в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, грубо.  

Зразок оформлення 
 

УДК 081  ЧАЙКА Оксана Ігорівна, канд. філол. наук, доцент; 

Іваненко Іванна, магістр 1 року навчання  
 

ВАРІАНТНІСТЬ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ:  
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Текст тез подавати через один міжрядковий інтервал після назви. Вирівнювання по ширині.  

Вимоги до оформлення: формат А-4;  усі береги – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
міжрядковий інтервал 1,5.  



Обсяг тексту: до 3 сторінок.  
 

Зразок оформлення заявки 

 
1. Прізвище, ім’я, по батькові. 
2. Повна назва установи, в якій 

працює/навчається учасник, посада, 
науковий ступінь, вчене звання. 

 

 
3. Тема доповіді. 
4. Контактний телефон. 
5. Електронна адреса. 
6. Чи плануєте особисту участь у семінарі? 

(Так або ні).  

Організаційний внесок 

 
Участь у Міжнародній конференції безкоштовна (програма та інформація про проведення заходу 

розміщується на сайті університету та надсилається учасникам електронною поштою).  
 

Координати організаційного комітету 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 19, навч. корпус № 1, ауд. 24, гуманітарно-
педагогічний факультет. Роб. тел.: 0-44-527-85-95 
 
Телефони:  +380-50-371-45-09 – Чайка Оксана Ігорівна; 

+380-63-813-16-83 – Рожков Юрій Григорович 
 

Електронна адреса: oxana.chaika@yahoo.es 

 
 


