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Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у роботі III Міжнародної науково-практичної
студентської конференції «Перспективи розвитку професійно спрямованої іншомовної
освіти в мультикультурному просторі», яка відбудеться 12 квітня 2017 року в
Житомирському державному університеті імені Івана Франка.
Мета конференції – надати можливість співпраці вітчизняним та іноземним студентам, які
вивчають англійську чи інші іноземні мови за академічним і професійним спрямуванням,
з метою отримання нових знань, комунікації, обміну ідеями, досвіду професійного й
міжкультурного спілкування. Конференція є гарною можливістю для молоді зав’язати
нові зв’язки, які б допомогли їм в особистому і професійному розвитку.
Цього року наша міждисциплінарна конференція звертає особливу увагу на навчальні та
дослідницькі інтереси і потреби студентів, які вивчають англійську й іншу іноземну мову
як мову міжнародного спілкування. Очікується, що учасники конференції
демонструватимуть володіння цією мовою, представляючи результати своїх навчальних і
дослідницьких пошуків та обговорюючи існуючі виклики у різноманітних професійних і
наукових сферах. Мова може також йти про взаємодію змісту вивчення іноземної мови
(наприклад, тем та предметів обговорення) з окремими спеціальними дисциплінами, що
вивчаються у ВНЗ, професійними інтересами та видами діяльності. У полі особливої уваги

на конференції знаходиться культурологічний
орієнтованого володіння іноземною мовою.

аспект

використання

професійно

До участі в конференції запрошуються студенти молодших і старших курсів, аспіранти.
Участь у конференції може бути очною і заочною. Можливе використання Skype зв’язку.
Напрями конференції включають наступні, хоча не обмежуються ними:
•
•
•
•
•
•
•

Гуманітарні науки: філологія, психологія, педагогіка
Суспільні науки: соціологія, історія, правознавство, релігієзнавство, філософія
Природничі науки: біологія, хімія, екологія
Фізико-математичні науки: інформатика, математика, фізика
Економічні науки: менеджмент, маркетинг, економіка
Медичні науки
Використання професійно орієнтованої іноземної мови в умовах міжкультурного
спілкування

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій. Реєстрація
учасників конференції – 12 квітня 2017 року у фойє корпусу ННІ іноземної філології
Житомирського державного університету імені Івана Франка з 9.00 до 10.00 за адресою
м. Житомир, вул. Пушкінська, 49.
Оргкомітет просить до 20 березня 2017 року надіслати:
1. Заявку, де вказати прізвище, ім’я та по батькові студента, факультет, курс, тему
доповіді, телефон; прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, науковий ступінь,
вчене звання, місце роботи, посаду; прізвище, ім’я та по батькові викладача іноземної
мови, науковий ступінь, вчене звання; повну назву вищого навчального закладу, адресу
установи, телефон.
2. Матеріали – тези доповідей. Тези приймаються до друку англійською, німецькою,
французькою мовами. Основні вимоги до оформлення тез: обсяг 1-2 сторінки формату А4
комп’ютерного набору через 1,5 інтервали (поля сторінок: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см,
верхнє та нижнє – 2 см, розмір шрифту 14 гарнітури Times New Roman) в одному
примірнику. Над назвою праворуч вказати ініціали та прізвище автора, прізвище та
ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання; прізвище та ініціали
викладача іноземної мови, науковий ступінь, вчене звання; навчальний заклад. Список
літератури – в кінці статті.
3. Назва файлу повинна складатися з прізвища автора «Simonov_doc».
4. Електронний варіант тез доповідей надсилається на адресу оргкомітету:
conf.zhdu@i.ua
5. Тези учасників конференції будуть надруковані у збірці матеріалів конференції.
6. Оргкомітет залишає за собою право здійснювати відбір доповідачів та учасників.
Робочі мови: англійська, німецька, французька.
Фінансові умови:
Організаційний внесок становить 100 грн., які потрібно надіслати до 20.03.2017.
Реквізити для пересилки: Дєнічєва Ольга Ігорівна 5168 7572 5243 4347
Оплата за публікацію із розрахунку 25 грн. за 1 сторінку тексту.
Розсилка матеріалів конференції здійснюється за кошти учасників.
Дорога і проживання за рахунок учасників конференції.

Електронний варіант тез доповіді, статті, заявки та копії квитанцій просимо
надсилати електронним листом на адресу: conf.zhdu@i.ua
Телефони для довідок: + 380937621544 – Литньова Тамара Вікторівна
Зразок оформлення тез:
I.V. Simonov
Research supervisor: F.D. Petrov, candidate of
physical-mathimatical sciences, associate professor
Zhytomyr Ivan Franko State University
Language tutor: P.M. Sydorova
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Заявка
на участь у III Міжнародній науково-практичній студентській конференції «Перспективи
розвитку професійно спрямованої іншомовної освіти в мультикультурному
просторі»
Прізвище_____________________________________________________________
Ім’я__________________________________________________________________
По батькові студента____________________________________________________
Факультет_____________________________________________________________
Курс__________________________________________________________________
Тема доповіді__________________________________________________________
Напрям роботи конференції (секція)_______________________________________
Форма участі (очна чи заочна, Skype зв’язок)________________________________
Повна назва навчального закладу (без скорочень)____________________________
Телефон (домашній, мобільний)__________________________________________
E-mail________________________________________________________________
Прізвище______________________________________________________________
Ім’я___________________________________________________________________
По батькові наукового керівника__________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання___________________________________________
Посада________________________________________________________________
Місце роботи (навчальний заклад, кафедра)_________________________________
Адреса установи________________________________________________________
Повна назва навчального закладу (без скорочень)____________________________
Телефон (робочий, домашній, мобільний)___________________________________

