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VІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

 

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В 

УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ТА МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОГО  

ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ» 

 

м. Київ, 06 квітня 2021 року 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Мета конференції: висвітлити актуальні питання інноваційних 

тенденції підготовки фахівців у закладах вищої освіти України, 

привернути увагу до підвищення рівня іншомовної комунікативної 

компетентності у процесі професійного становлення фахівців в епоху 

глобалізації. 

Місце проведення: Київський національний університет 

технологій та дизайну, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2. 

До участі в конференції запрошуємо науковців, аспірантів, 

магістрантів, викладачів закладів вищої освіти, вчителів та студентів. 

Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька. 

Усі автори доповідей отримають сертифікат учасника 

конференції, а тези доповідей будуть опубліковані в електронному 

збірнику матеріалів конференції. 

Передбачено роботу конференції за напрямами: 

1. Інноваційні методи іншомовної підготовки фахівців. 

2. Професійне становлення фахівців в епоху глобалізації: досвід, 

проблеми, перспективи. 

3. Актуальні питання іноземної філології та перекладознавства. 

 

Форми участі у конференції: 

Заочна участь: публікація тез, сертифікат учасника конференції. 

 

Реєстрація (Подання інформаційних матеріалів) 

Для участі у конференції необхідно до 1 квітня 2021 року 

надіслати до організаційного комітету заповнену заявку (форма та 

зразок додаються), тези доповіді та копію квитанції (фото 

скановане) про сплату організаційного внеску на електронну адресу 

fld@knutd.edu.ua (У полі тема листа зазначається: «Конференція»). 

Файл заявки (реєстраційна форма) заповнюється українською 

мовою, крім теми доповіді, яка вказується мовою оригіналу. Якщо 

тези написані іноземною мовою, наприклад англійською, у дужках 

mailto:fld@knutd.edu.ua


додається україномовний переклад. Заявка зберігається у форматі 

*doc. Файл називається за прізвищем автора, наприклад, 

Попова_заявка. 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
учасника конференції «Інноваційні тенденції підготовки 

фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального  

глобалізованого світу» (06 квітня 2021 року) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (українською мовою)  

Навчальний заклад студента, курс (для учасників, що 

є студентами ЗВО) 
 

ПІБ наукового керівника, науковий ступінь, вчене 

звання і посада (для учасників, що є студентами 

ЗВО) 

 

Науковий ступінь, вчене звання  

Посада  

Установа  

Тема доповіді (додати переклад українською мовою, 
якщо мова тез іноземна) 

 

Платформа (1, 2, 3 – зазначити номер)  

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

 

 

 

 

Зразок заповнення реєстраційної форми додається 

 

 

 
 
 
 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
 

 Обсяг тез до 3 сторінок, текстовий редактор Word у вигляді 

файлу з розширенням *doc., орієнтація – книжкова, А4, шрифт –  

Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний 

відступ – 10 мм. Поля: зліва – 2 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу 

– 2 см. Сторінки не нумерувати. У тезах не повинно бути макросів та 

переносу слів. 

 Матеріали подають у такій послідовності: 

 Праворуч – прізвище, ім’я та по батькові автора прямим 

напівжирним шрифтом; науковий ступінь, вчене звання; повна назва 

установи, де працює або навчається автор (українською мовою). 

 Для учасників, що є студентами ЗВО або аспірантами 

необхідно зазначити прізвище та ініціали викладача, що є науковим 

керівником прямим напівжирним шрифтом (українською мовою). 

 Назву тез друкувати через один міжрядковий інтервал 

посередині рядка великими літерами, прямим напівжирним шрифтом. 

 Посилання в тексті на джерела зазначають у квадратних 

дужках [№ джерела, сторінка], наприклад, [3, c. 11]. Список 

літератури подають після тексту в алфавітному порядку. 

 При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог 

МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – 

№ 5. – С. 26–30) та державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання». 

Файл називається за прізвищем автора тез, наприклад, 

Попова_тези. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

 

(для студентів) 

 

Бондарєва Софія Володимирівна 

Київський національний університет 

технологій та дизайну (м. Київ) 

Науковий керівник – ст. викл. Попова М. О. 

 

 

(для викладачів) 

 

Попова Марина Олегівна 

старший викладач кафедри іноземних мов 

Київський національний університет 

технологій та дизайну (м. Київ) 

 

ТЕМА 

 

Текст тез 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1.  

 

 

 

 

  

Організаційний внесок 

 

 Учасники конференції сплачують організаційний внесок у 

розмірі 150 грн. Доктори наук публікуються БЕЗКОШТОВНО!  

 Організаційний внесок необхідно перерахувати за такими 

банківськими реквізитами: 

 

Київський національний університет технологій та дизайну  

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2 

р/р UA698201720313211002201003551  

Банк ДКСУ м. Київ (Державна казначейська служба України) 

МФО 820172, код ЄДРПОУ 02070890 

Свідоцтво про реєстрацію № 37577817 

Індивідуальний податковий номер 020708926107 

ОБОВ’ЯЗКОВО в квитанції зазначити: конференція 

«Інноваційні тенденції», прізвище, ім’я, по батькові платника. 

 

 

За детальною інформацією звертайтеся до  

координаторів конференції: 

 

 ст. викладача кафедри іноземних мов Київського національного 

університету технологій та дизайну Тугаєнко Вікторії Михайлівни,  

е-mail: fld@knutd.edu.ua , моб. тел.: +38 099 417 82 20; 

 к. пед. н., доцента кафедри іноземних мов Київського національного 

університету технологій та дизайну Пшеничної Ірини Сергіївни,  

е-mail: fld@knutd.edu.ua , моб. тел.: +38 067 984 00 30. 

 викладача кафедри іноземних мов Київського національного 

університету технологій та дизайну Загорулько Марини 

Олександрівни, е-mail: fld@knutd.edu.ua , моб. тел.:+38 063 4666324. 

 

 

 

Шановні колеги, запрошуємо до плідної співпраці! 
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