Міністерство освіти і науки України
СХIДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
Інститут міжнародних відносин
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ДОСЛІДНИКІВ ОСВІТИ
Шановні колеги!
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля запрошує Вас взяти участь у

І Міжнародній науково-практичній конференції
«Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті
глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка,
міжкультурна комунікація»,
яка відбудеться 26 - 27травня 2017 року.
Форма участі – очна, заочна, online.
Останній термін подання матеріалів для участі: 20 квітня 2017 р. (включно).
Усі учасники забезпечуються збірником тез конференції.
На конференції передбачається робота секцій:
1.

Мовна освіта та професійна підготовка фахівців у полікультурному просторі ХХІ ст.

2.

Міжнародна економіка: діяльність підприємств, інтелектуальні технології, туризм і

сфера послуг.
3.

Світовий політичний процес: проблеми та перспективи розвитку.

4.

Мова та література в контексті культури і міжкультурної комунікації.

5.

Освітні дослідження в умовах інтеграції України до світового наукового простору.

Адреса оргкомітету:
93405 м. Сєвєродонецьк, Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля, Інститут міжнародних відносин, вул. Донецька, 43, к. № 218.
Контактна інформація оргкомітету:
Головний координатор: к. пед. н., доцент Крсек Ольга Євгенівна
тел. +380993428229, e-mail: krsek@i.ua
Назва секції
1. Мовна освіта та
професійна підготовка
фахівців у полікультурному

Координатор
Зав. кафедри іноземних мов та
професійної комунікації
доц. Крсек Ольга Євгенівна

Контактна інформація
Тел.: (099) 342-82-29
е-mail: krsek@i.ua

просторі ХХІ ст.
2. Управління підприємством
в умовах глобалізації:
інтелектуальні технології,
безпека, сталий розвиток.
3. Світовий політичний
процес: проблеми та
перспективи розвитку.
4. Мова та література в
контексті культури і
міжкультурної комунікації.
5. Освітні дослідження в
умовах інтеграції України до
світового простору.

Зав. кафедри міжнародних
економічних відносин
доц. Д’яченко Юрій Юрійович

Тел.: (050) 558-15-03
е-mail: y.dyachenko@mail.ru

В.о. завідувача кафедри
політології та міжнародних
відносин доц. Павлова
Людмила Ісмаїлівна
Зав. кафедри германороманської філології та
перекладу доц. Літвінова
Марина Михайлівна
Доц. кафедри іноземних мов та
професійної комунікації, член
УАДО, Модестова Тетяна
Василівна

Тел.: (096) 525-26-50
е-mail:
pavlova4321@yandex.ru
Тел.: (050) 816-20-32
е-mail:
litwinowamarina70@yandex.ru
Тел.: (050) 220-68-14
е-mail:
tetyanateacher@gmail.com

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.
До участі у конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, викладачі,
магістранти, студенти (за умови співавторства наукового керівника).
До початку конференції планується видання збірки матеріалів.
Для участі у конференції необхідно надіслати до оргкомітету до 20 квітня 2017 р.
(включно) на електрону адресу координаторів секцій такі документи:
1. тези (3-4 сторінки) (назва файлу має містити прізвище та ініціали учасника конференції
українською мовою та слово «тези», наприклад, КузьменкоО.І._тези);
2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату публікації (назва файлу має
містити прізвище та ініціали учасника конференції українською мовою та слово
«квитанція», наприклад, КузьменкоО.І._квитанція);
3. заявку на участь у конференції (назва файлу має містити прізвище та ініціали учасника
конференції українською мовою та слово «заявка», наприклад, КузьменкоО.І._заявка).
Вартість публікації у збірці матеріалів конференції становить – 150 гривень, для
студентів - 50 гривень (збір коштів на друк збірки та її розсилку у бібліотеки, провідні
освітні та наукові установи України) без урахування витрат на розсилку учасникам
конференції. Кошти надсилати на рахунок № 5168 7572 7324 7462 Соболь Олені
Миколаївні.
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг – 3-4 сторінки формату А4, інтервал полуторний. Усі поля – 2 см, шрифт Times New
Roman № 14; текст друкується без переносів.
Прізвище та ініціали автора друкуються у правій половині аркуша напівжирним шрифтом.
Нижче – назва установи звичайним шрифтом; через один інтервал – відцентрована назва
тез великими літерами напівжирним шрифтом; через один інтервал – текст тез.
Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках. Перша цифра – номер
джерела в списку літератури, який додається до тез, друга – номер сторінки, наприклад:
[1, с. 29] або [2, p. 26; 3 p. 10-14].

Бібліографія подається наприкінці тез після слова Література (без двокрапки) в
алфавітному порядку й оформлюється відповідно до останніх вимог.
1. Марченкова І. Проблема перекладу ідіолекту Р.М. Рільке – лірика у циклі «Дуїнські
елегії» [Електронний ресурс] / І. Марченкова. – 2013. – Режим доступу до ресурсу:
http: oldconf.neasmo.org.ua/node/3181.
2. Перепльотчикова С.Є. Відтворення ідіостилю Нікоса Казандзакіса в українських
перекладах: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / С.Є. Перепльотчикова; Київ.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 21 с.
3. Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі: [монографія] / О.В. Ребрій. –
Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 376 с.
Тези, що не відповідають вимогам до оформлення, не будуть включені до збірки
матеріалів конференції.

Заявка учасника І Міжнародної науково-практичної конференції
«Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін:
освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація»,
26 - 27травня 2017 року
Прізвище ____________________________
Ім’я ____________ По-батькові __________
Організація (установа) _________________
_____________________________________
Науковий ступінь та вчене звання
____________________________________
Посада ______________________________
Телефон (служб./дом.) _________________
Е-mail:_______________________________
Назва доповіді ________________________
_____________________________________
_____________________________________
Планую:
 виступити з доповіддю (10-15 хв.);
 виступити з інформацією (до 5 хв.);
 тільки публікація.

