ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної
науково-практичної конференції «Загальні аспекти
інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті
міжнародного співробітництва України. General
Aspects of Innovation Development of Education in the
Context of International Cooperation of Ukraine», яку
проводять кафедра іноземних мов Миколаївського
національного аграрного університету, кафедра
іноземних
мов
Національного
університету
ім. В. О. Сухомлинського, кафедра англійської мови
Чорноморського національного університету ім. Петра
Могили, TESOL – Ukraine
Метою конференції є аналіз евроінтеграційних
процесів у галузі освіти; розвиток міжнародного
співробітництва; вивчення та використання досвіду
інших країн щодо професійної підготовки фахівців.
Запрошуються науково-педагогічні працівники,
аспіранти, здобувачі, студенти.
На конференції будуть працювати
секції:
1.
Сучасний стан викладання іноземних мов в
Україні.
2.
Інноваційні
підходи
до
професійної
підготовки фахівців.
3.
Міжнародне співробітництво закладів вищої
освіти в професійній підготовці фахівців.
Робочі мови конференції – українська, англійська,
німецька, російська

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науковопрактичній конференції
«Загальні
аспекти
інноваційного
розвитку освітньої галузі в контексті
міжнародного
співробітництва
України. General Aspects of Innovation
Development of Education in the Context
of International Cooperation of Ukraine»
Прізвище _____________________
Ім’я__________________________
По батькові ___________________
Науковий ступінь ______________
Вчене звання__________________
Посада _______________________
Організація ___________________
Поштова адреса _______________
Телефон _____________________
Назва тез доповіді _____________
Планую:

виступити з доповіддю на пленарному
засіданні (до 15 хв.)

виступити з доповіддю на секційному
засіданні (до 7 хв.)

опублікувати тези доповіді

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський національний аграрний
університет
Національний університет
ім. В. О. Сухомлинського
Чорноморський національний університет
ім. Петра Могили
Асоціація викладачів англійської мови
ТІСОЛ-Україна (TESOL-Ukraine)

ЗАПРОШЕННЯ
Міжнародна науково-практична конференція
«ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
УКРАЇНИ / GENERAL ASPECTS OF
INNOVATION DEVELOPMENT OF
EDUCATION IN THE CONTEXT OF
INTERNATIONAL COOPERATION OF
UKRAINE»

Прошу забронювати для мене __ місць
з «__» ____ 2019 р. по «___» ____ 2019 р.:
у студентському гуртожитку____,
у готелі ____

(Посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію
№ 19 від 23.01.2019 р.)

«___» _____ 2019р._____________ Підпис
ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ
у Міжнародній науково-практичній конференції
«Загальні
аспекти
інноваційного
розвитку
освітньої галузі в контексті міжнародного
співробітництва України. General Aspects of
Innovation Development of Education in the Context
of International Cooperation of Ukraine»

25 - 26 квітня 2019 року
м. Миколаїв

Для публікації у збірнику тез доповідей необхідно
надіслати поштою до 1 квітня 2019 р.:
1. Електронний варіант тез доповіді на CD-диску або
електронною поштою, обсягом 3-4 повні сторінки, у
вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, *.rtf.
Шрифт тексту Times New Roman 14. Міжрядковий
інтервал 1,5. Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм,
верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Параметри абзацу:
перший рядок – відступ 1,25 мм, відступи зліва і справа –
0 мм. Текст набирається без переносів, на всю ширину
сторінки. Необхідно використовувати однотипні лапки
(«….»); здійснюючи набір тексту, варто розрізняти
символи дефісу (-), тире (–).
2. Паперовий варіант статті, обов’язково підписаний
авторами.
3. Відомості про авторів подавати окремим файлом на
CD-диску (П.І.Б., код міста та контактний телефон, місце
роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання).
4. Заявку на участь у конференції (форму додаємо).
За зміст тексту тез та наявність помилок несуть
відповідальність автори. Тези доповіді, оформлені
належним чином, планується опублікувати до початку
конференції.
Проживання та харчування здійснюються за рахунок
учасників конференції. Оргкомітет надає житло в
гуртожитку або бронює місця в готелі згідно із заявкою.
Проїхати до Миколаївського національного аграрного
університету від залізничного та автовокзалу можна
тролейбусом № 2 та маршрутними таксі № 8, 21, 88 до
зупинки «Аграрний університет».
Тези доповідей надсилати на адресу оргкомітету:
54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 3, кафедра
іноземних мов, кабінет 202.

Адреси для листування та контактні телефони:
097 146 25 71

067 99 52 867
063 36 65 721
elenaartyuhova@ukr.net
tishechkinakateryna@gmail.com
Артюхова Олена Вікторівна Тішечкіна Катерина
Вікторівна

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
До друку приймаються тези, які містять
результати власного дослідження та не містять
логічних, стилістичних і друкарських помилок.

Матеріали розташовуються в такій
послідовності
1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).
2. Ініціали та прізвище автора/авторів
(окремий абзац з вирівнюванням по правому
краю).
2. Назва тез (великими літерами, напівжирний
шрифт, окремий абзац без відступів першого
рядка з вирівнюванням по центру)
Назва тез має бути короткою (5-9 слів),
адекватно відбивати їх зміст, відповідати суті
досліджуваної наукової проблеми.
3. Анотації українською та англійською мовами
набирати курсивом 14 кеглем. Виклад матеріалу
в анотації має бути стислим і точним.
4. Текст тез. Посилання в тексті подавати тільки
у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6].
Посилання на конкретні сторінки наводити після
номера джерела, потім через кому сторінку, далі її
номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше
джерело, то ставити його номер через крапку
з комою в тих самих дужках (наприклад, [4, с. 5; 8,
с. 10–11].
Між цифрами й назвами одиниць (грошових,
метричних тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць
(грн, т, ц, м, км тощо), а також скорочення млн, млрд
писати без крапки.
Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в
дужках при першому згадуванні.
5. Література, що приводиться наприкінці
публікації, повинна розташовуватися в порядку її
першого згадування в тексті статті. Список
літератури потрібно оформити відповідно до
державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Редакційна колегія залишає за собою право на
редакційні виправлення.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Шебанін В.С. – д.т.н., професор, член.-кор.
НААН України, ректор Миколаївського НАУ.
Новіков О.Є. – д.е.н., доцент, проректор з
наукової роботи Миколаївського НАУ.
Димитров М.Ф. – к.філос.н., доцент, декан
факультету культури й виховання Миколаївського
НАУ.
Артюхова О.В. – к.пед.н., доцент, завідувач
кафедри іноземних мов Миколаївського НАУ.
Солодка А.К. – д.пед.н., доцент, завідувач
кафедри
іноземних
мов
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кафедри англійської мови Чорноморського
національного університету ім. Петра Могили.

Раду А.І. – президент ТІСОЛ-Україна; к.ф.н.,
доцент, кафедра іноземних мов для
гуманітарних
факультетів,
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національний університет імені Івана Франка
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