Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Навчально-науковий інститут іноземної філології
Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної студентської
конференції «Трансформація мовного образу сучасного фахівця», яка відбудеться 15
квітня 2015 року у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

•
•
•
•
•
•

Напрями роботи конференції:
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

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій. Реєстрація
учасників конференції – 15 квітня 2015 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 2015 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, ім’я та побатькові 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 70 грн., які потрібно надіслати до 20.03.2015.
Реквізити для пересилки: Дєнічєва Ольга Ігорівна 5168 7572 5243 4347
Оплата за публікацію із розрахунку 15 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: + 380933077634 – Свириденко Ірина Миколаївна
Зразок оформлення тез:
I.V. Simonov
research supervisor: F.D Petrov, candidate of
physical-mathimatical sciences, associate professor
I. Franko Zhytomyr State University
Language tutor: P.M. Sydorova
MODERN PHYSICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SEMI-CONDUCTING
SENSORY
TEXT
Literature
1. Пастовенський О.В. Вивчення провідника Windows у школі / О. В. Пастовенський //
Вісник Житомирського педагогічного університету. – 1999. - № 4. – С. 41-43.
2. Пенина Л. С. Профессионально ориентированное обучение английскому языку
студентов юридического факультета [Електронний ресурс] / Л.С. Пенина // Архив
конференций ООО ''Руснаучкнига'', Publishing house Education and Science s.r.o. –
Режим доступy : http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Pedagogica/77217.doc.htm.

Заявка
на участь у Міжнародній науково-практичній студентській конференції
«Трансформація мовного образу сучасного фахівця»,
Прізвище_____________________________________________________________
Ім’я__________________________________________________________________
По батькові студента____________________________________________________
Факультет_____________________________________________________________
Курс__________________________________________________________________
Тема доповіді__________________________________________________________
Напрям роботи конференції (секція)_______________________________________
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)___________________________________

Министерство образования и науки Украины
Житомирский государственный университет имени Ивана Франка
Учебно-научный институт иностранной филологии
Кафедра иностранных языков и современных технологий обучения
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической
студенческой конференции «Трансформация языкового образа современного
специалиста», которая будет проходить 15 апреля 2015 года в Житомирском
государственном университете имени Ивана Франка.
Направления работы конференции:
• Гуманитарные науки: филология, психология, педагогика
• Общественные
науки: социология, история, правоведение, религиеведение,
философия
• Естественные науки: биология, химия, экология
• Физико-математические науки: информатика, математика, физика
• Экономические науки: менеджмент, маркетинг, экономика
• Медицинские науки
Программа конференции предусматривает : пленарное заседание, работу секций.
Регистрация участников конференции – 15 апреля 2015 года в фойе корпуса УНИ
иностранной филологии Житомирского государственного университета имени Ивана
Франка с 9.00 до 10.00 по адресу г. Житомир, ул. Пушкинская 49.
Оргкомитет просит до 20 марта 2015 года отправить:
1. Заявку, где указано фамилию, имя, отчество студента, факультет, курс, тему
доклада, телефон; фамилию, имя, отчество
научного руководителя, научную
степень, ученое звание, место работы, должность; полное название высшего
учебного заведения, адрес заведения, телефон.
2. Материаллы – тезисы докладов. Тезисы принимаются к печти на английском,
немецком, французком языках. Основные требования к оформлению тезисов:
объем 1-2 страницы формата А4 компьютерного набора через 1,5 интервала (поля
страниц: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см, размер шрифта
14 гарнитуры Times New Roman) в одном экземпляре.
3. Над названием справа указать инициалы и фамилию автора, фамилию и инициалы
научного руководителя, его научная степень, ученое звание, фамилию и инициалы
преподователя иностранного языка, его научная степень, учебное заведение.
Список литературы - в конце статьи.
4. Название файла должно состоять из фамилии автора «Simonov_doc».
5. Электронный вариант тезизов докладов отправляется по адресу оргкомитета:
conf.zhdu@i.ua
6. . Тезисы участников конференции будут опубликованы в сборнике материалов
конференци

7. Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять отбор
участников.

докладчиков и

Официальные языки конференции: английский, немецкий, французкий.
Финансовые условия:
Организационный взнос составляет 70 гривен, которые необходимо отправить до
20.03.2015. (отсканированную
квитанцию об оплате организационного взноса)
Реквизиты для пересылки: Деничева Ольга Игоревна 5168 7572 5243 4347
Оплата за публикацию из расчета 15 гривен за 1 страницу текста.
Рассылка материалов конференции осуществляется за счет участников.
Дорога и проживание за счет участников конференции.
Электронниый вариант тезизов доклада, статьи, заявки и копии квитанций просим
отправлять электронным письмом по адресу: conf.zhdu@i.ua
Телефон для справок: 380933077634 – Свириденко Ирина Николаевна
Образец оформления тезис:
I.V. Simonov
research supervisor: F.D Petrov, candidate of
physical-mathimatical sciences, associate professor
I. Franko Zhytomyr State University
Language tutor: P.M. Sydorova
MODERN PHYSICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SEMI-CONDUCTING
SENSORY
TEXT
Literature
3. Пастовенський О.В. Вивчення провідника Windows у школі / О. В. Пастовенський //
Вісник Житомирського педагогічного університету. – 1999. - № 4. – С. 41-43.
4. Пенина Л. С. Профессионально ориентированное обучение английскому языку
студентов юридического факультета [Електронний ресурс] / Л.С. Пенина // Архив
конференций ООО ''Руснаучкнига'', Publishing house Education and Science s.r.o. –
Режим доступy : http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Pedagogica/77217.doc.htm.

Заявка
на участие в Международной научно-практической студенческой конференции
«Трансформация языкового образа современного специалиста»
Фамилия_____________________________________________________________
Имя__________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________
Факультет_____________________________________________________________
Курс__________________________________________________________________
Тема доклада__________________________________________________________
Направление работы конференции (секция)_______________________________________
Полное название учебного заведения (без сокращений)___________________________
Телефон(домашний, мобильный)__________________________________________
E-mail_______________________________________________________________

Фамилия______________________________________________________________
Имя___________________________________________________________________
Отчество руководителя__________________________________________
Научная степень, ученое звание___________________________________________
Должность________________________________________________________________
Место работы (учебное заведение, кафедра)_________________________________
Адрес учреждения________________________________________________________
Полное название учебного заведения (без сокращений)___________________________
Телефон (робочий, домашний, мобильный)___________________________________

