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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!
Запрошуємо вас та ваших студентів взяти участь у роботі

V Міжнародної конференції 
«Діалог культур у Європейському освітньому просторі»,

яка відбудеться 12 травня 2020 року в рамках заходів до 90-річчя від дня заснування
Київського національного університету технологій та дизайну.

Метою  конференції  є  поширення  досвіду  щодо  підвищення  якості  підготовки
іноземних студентів у ЗВО України та світу, покращення їх адаптації у мовному середовищі,
створення умов для науково-дослідної роботи та публічних виступів.

Тематика  конференції:  cучасний  стан  освітнього  процесу  в  Україні  та  в  світі,
актуальність знання іноземних мов в умовах всесвітньої глобалізації.

Робота конференції планується за такими основними напрямами:
1. Культурні та освітянські традиції України та інших країн світу.
2. Розвиток сучасних ЗВО України та світу.
3. Традиції та перспективи навчання іноземних студентів у ЗВО України та світу.
4. Іноземний  студент  у  мовному  середовищі  сучасної  України  та  інших  країн  у

контексті процесів трансформації та глобалізації.
5. Вивчення іноземних мов як чинник зростання  професійно-освітніх  можливостей

громадян інших країн, котрі здобувають вищу освіту в Україні та інших країнах.

Форми участі в конференції:
1. Виступ із доповіддю на конференції (до 7 хв).
2. Присутність на конференції в якості гостя без доповіді.
3. Публікація тез.

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.

Усі автори доповідей отримають сертифікати учасника конференції.
Доповіді будуть видані у вигляді електронної збірки матеріалів конференції.

Порядок роботи:

1  2   травня 20  20     р.

09.30 ‒ 09.55

10.00 ‒ 11.30

11.35 ‒ 12.05

12.10 ‒ 14.55

15.00 ‒ 15.30

- реєстрація учасників конференції;

- відкриття конференції, вітальне слово оргкомітету, пленарне
засідання;

- кава-брейк;

- заслуховування доповідей студентів;

- закриття конференції.

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, харчування тощо),
оплачуються учасниками за власний рахунок.



Для участі  у конференції  просимо надіслати до  1 травня 2020 року  на електронну
адресу dvoryanchykova.sy@knutd.edu.ua наступну інформацію:

 заявку для участі у конференції (форма додається);
 електронний варіант доповіді (до 5 сторінок, у форматах *.doc та *.pdf, вимоги

до оформлення та зразок додаються).

У полі  тема листа зазначається:  KNUTD_Dialog_Ivaniv (прізвище автора латинським
шрифтом).

Файл  заявки створюється  у  редакторі  Word  і  зберігається  у  форматі  *.doc.  Файл
називається за прізвищем автора, наприклад, zayavka_Ivaniv.doc.

Електронний варіант доповіді створюється у редакторі Word і зберегігається у форматах *.doc та *.pdf.
Файли називаються за  прізвищем автора статті, наприклад, stattya_Ivaniv.doc, stattya_Ivaniv.pdf.

Оргкомітет електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття
матеріалів.

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до координатора
конференції:

к. філол. н.,  доцента,  доцента  кафедри  іноземних  мов  Київського  національного
університету  технологій  та  дизайну  Дворянчикової  Світлани  Євгенівни
(е-mail dvoryanchykova.sy@knutd.edu.ua, моб. тел. +38093 810 72 04 (Viber), сайт конференції
http://dk.knutd.edu.ua).

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
учасника Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому

просторі» (12 травня 2020 року)

Прізвище, ім’я, по батькові студента
(якщо  беруть  участь  студент  та
викладач)

Навчальний заклад студента,
курс, на якому навчається студент

Прізвище,  ім’я,  по  батькові  викладача
(наукового керівника)

Науковий ступінь викладача

Вчене звання викладача

Посада викладача

Установа  (назва,  адреса,  телефон,  e-
mail)

Форма участі в конференції
(необхідне підкреслити)

1. Виступ із доповіддю на конференції (до 7 хв).
2.  Присутність  на  конференції  в  якості  гостя  без
доповіді.
3. Публікація.

Тема доповіді

Інформація  для  зворотного  зв’язку:
адреса, контактний телефон, e-mail

Усі поля обов’язкові для заповнення.

http://dk.knutd.edu.ua/


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі»

(12 травня 2020 року)
Запропоновані до публікації тези обов’язково повинні мати такі елементи: вступ, мета,

основний розділ та висновки.
Текст набирають у редакторі Word (версія 2003-2007): шрифт Times New Roman, 14 pt,

міжрядковий інтервал 1,5,  абзацний відступ – 10 мм. Береги: зліва – 2,5 см, справа – 2 см,
зверху – 2 см, знизу – 2 см.

Текст  друкують  без  переносів.  Слід  використовувати  типографські  лапки  «».  Треба
розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після
тире. Скорочення типу т. п.,  т. д.,  XVI ст.,  ініціали при прізвищах (напр.,  З. Л. Іванченко),
назви населених пунктів типу м. Київ, с. Іванівка друкуються через нерозривний проміжок
(одночасне  натискання  клавіш  Ctrl+Shift+проміжок).  Скорочення  типу  90-ті,  20-го  –  з
нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс).

Матеріали подають у такій послідовності:
1. Прізвище та ім’я студента/студентів (праворуч, жирним шрифтом).
2. Назва навчального закладу та міста (країни) (окремий абзац праворуч).
3. Прізвище та ініціали викладача, що є науковим керівником (окремий абзац праворуч,

жирним шрифтом).
4. Назва (великими літерами, жирним шрифтом у центрі).
5. Текст.
6.  Посилання  в  тексті  на  джерела  зазначають  у  квадратних  дужках  [№  джерела,

сторінка], наприклад, [3, c. 11]. Список літератури, оформлений згідно з останніми вимогами
ДАК, подають після тексту в алфавітному порядку.

Матеріали, що не відповідають вимогам та тематиці конференції, а також
надіслані пізніше встановленого терміну, на жаль, не розглядатимуться.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Чень Чень
Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)

Науковий керівник – к. філол. н., доц. Дворянчикова С. Є.

або

Дворянчикова С. Є.
к. філол. н., доцент,

Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)

ТЕМА

Текст
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. 

Шановні колеги, запрошуємо до активної участі.
Ми будемо дуже раді співпраці з вами та вашими студентами!


