Шановні студенти!
Кафедра мовознавства Хмельницького
університету управління та права запрошує
Вас взяти участь у роботі VI Всеукраїнської
студентської наукової конференції “Foreign
Languages in Use: Academic and Professional
Aspects”, яка відбудеться 16 квітня 2014 року
в Хмельницькому університеті управління та
права. На даному науковому заході
планується присутність кращих студентів –
представників провідних вищих навчальних
закладів України.
Основні тематичні напрямки конференції:
1. Правовий аспект.
2. Економіка, менеджмент та державне
управління.
3. Мовний аспект.
4. Країнознавчий аспект.
Робочі мови: англійська, німецька.
Для участі в конференції Вам необхідно
до 15 березня 2014 року подати / надіслати до
Оргкомітету усі нижче зазначені матеріали:
1. Заявку (згідно зі зразком);
2. Матеріали доповіді у паперовому та
електронному варіанті на електронну
пошту
кафедри
мовознавства:
kafmov@univer.km.ua або на СD чи
флеш-носії.
3. Скановану
рецензію
наукового
керівника, що має бути належним чином
засвідчена.
4. Квитанцію про оплату організаційного
внеску.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

 Доповідь повинна бути виконана на актуальну
тему, містити глибоке наукове дослідження,
грамотно написана й акуратно оформлена.
 Назва файлу повинна відповідати прізвищу та
імені учасника читань латиницею (напр.:
Petrenko_Kyrylo.doc).
 Обсяг тез не повинен перевищувати 2-х сторінок,
текстовий редактор – Microsoft Word, формат
сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова,
поля – 25 мм; Гарнітура – Time New Roman, кегель
– 14, міжрядковий інтервал – 1,0, стиль – Normal.
 Перший рядок – прізвище, ім’я (повністю).
 Другий та третій – курс, назва факультету, місце
навчання (повністю).
 Назва доповіді.
 Далі йде текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.
 Посилання в тексті оформляються в квадратних
дужках – [2, с. 56], де перше число означає
порядковий номер у списку використаних джерел,
друге – номер сторінки.
 Список використаних джерел розміщується
наприкінці тексту й повинен бути оформлений
відповідно
до
існуючих
стандартів
бібліографічного опису.

Petrenko Kyrylo,
student of 3rd year of studying
of the Faculty of Management and Economics
of Khmelnytsky University of Management and Law
MAIN INSTRUMENTS
OF INCREASING THE INVESTMENT
ATTRACTION OF THE REGION
Intensive transition to a market economy in
Ukraine has caused a significant differentiation of
regions in terms of social, economic and
environmental conditions. [… text of report …].
Used resources:
1. Transport of Ukraine [railway, river, marine, air]
[Text] // Encyclopedia of knowledge of Ukraine.
General parts. – К., 2009. – 1103 p.

Примітка:
Роботи, які не відповідають вимогам або
надіслані після закінчення встановленого терміну, не
розглядаються.

1. За участь в конференції, а також для
покриття
витрат
на
виготовлення
роздавальних
матеріалів
оргкомітетом
стягується внесок у розмірі 60 грн.
2. Реквізити для оплати організаційного внеску:
Одержувач:
Хмельницький
університет
управління та права, р/р 35426001003979 в ГУ
ДКСУ у Хмельницькій області МФО 815013,
ЄДРПОУ 14163438, з обов’язковою поміткою
“За участь у конференції “Іноземні мови”
(П. І. Б. учасника)”.
3. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на
конференції “Foreign Languages in Use:
Academic and Professional Aspects” (проїзд,
проживання, харчування тощо), оплачується
учасниками за власний рахунок або за рахунок
сторони, яка їх відряджає.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Прізвище, ім’я, по батькові доповідача
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника,
науковий ступінь, вчене звання, посада
Місце навчання, факультет, курс
Назва матеріалів доповіді

N.В. Редакційна колегія залишає за собою право
редагування або відхилення матеріалу, який
виконаний та оформлений з відхиленням від
зазначених вище вимог!

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ЗНАТИ):

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ

16 квітня 2014 року
до 1200  заїзд учасників
1200 – 1300  реєстрація учасників
1300 – 1315  відкриття конференції
1315 – 1430  пленарне засідання
1430 – 1645  робота в секціях
1645 – 1700  підведення підсумків і закриття
конференції
00
після 17  від’їзд учасників
______________________________
N.В. У випадку, коли після надсилання
заявки з’ясується, що Ваша участь в
юридичних читаннях з тих чи інших
причин є неможливою, просимо Вас
завчасно повідомити Оргкомітет!!!
КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

29013, Україна м. Хмельницький
вул. Театральна, буд. 8
Науково-дослідна частина
Хмельницький університет
управління та права
тел. / факс: 0 (382) 71-80-80
Ел. адреса: nauka@univer.km.ua
Web-сторінка: www.univer.km.ua

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ

Бронювання готелів учасники конференції
здійснюють самостійно. Інформація про готелі
міста Хмельницького можна знайти на
сторінці
з
конференціями
на
сайті
університету.
Реєстрацію та саму конференцію буде
проведено
у
четвертому
корпусі
Хмельницького університету управління та
права, який розташований за адресою:

Хмельницький університет
управління та права
Кафедра мовознавства

м. Хмельницький,
вул. Проскурівська, буд. 57
До четвертого корпусу краще добиратись:
Від залізничного вокзалу:
 тролейбуси №№ 7, 7а, 14 до зупинки
“Музей проскурівського підпілля”;
 тролейбус № 4 до зупинки “Центральний
універмаг”;
 автобуси №№ 5, 20 до зупинки “Музей
проскурівського підпілля”.
Від автобусного вокзалу:
 автобус № 20 до зупинки “Музей
проскурівського підпілля”.

VI Всеукраїнська
студентська наукова
конференція

“Foreign Languages
in Use:
Academic and
Professional Aspects”
з виданням збірника матеріалів

Служби таксі за телефонами:
610-610, 65-65-65, 700-100, 700-200, 700-300,
700-400, 700-900, 710-710, 71-71-71, 71-7777, 711-711, 717-717

Координацію проведення конференції
здійснює кафедра мовознавства університету
(тел.
0 (382) 71-80-86,
Петрушко
Алла
Анатоліївна – тел. 0 (97) 129-65-99).
16 квітня 2014 року
Хмельницький

