
 
 

Місце та час проведення 

конференції 

1111  ккввііттнняя  22001188  рр.. 

ДДВВННЗЗ  ««ККррииввооррііззььккиийй  

ннааццііооннааллььнниийй  ууннііввееррссииттеетт»» 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

                                     ФЕДЕРАЦІЯ ОБМІНУ 

                                     ФРАНЦІЯ - УКРАЇНА 

УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГЕРМАНІСТІВ        

ВИЩОЇ ШКОЛИ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Адреса Оргкомітету: 

 

 

           50027, м. Кривий Ріг, 

            Вул. В. Матусевича 11, 

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Кафедра іноземних мов,  ауд.521. 

Телефон: +38 (056) 409-06-49, 

e-m ail: fldknu531@gmail.com 

 

 

 

 

            ЗАПРОШЕННЯ 

 
     МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-   

   МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

    «ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ» 

 

  

  

                              1111  ккввііттнняя  22001188  рр.. 

ДОСЯГНИ 

БІЛЬШОГО З 

ІНОЗЕМНИМИ 

МОВАМИ! 

mailto:fldknu531@gmail.com


                          Шановні колеги!!  

  

Кафедра іноземних мов Криворізького  

національного університету запрошує Вас  

взяти участь у роботі МІЖВУЗІВСЬКОЇ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ», 

яка відбудеться 11 квітня 2018 року. 

 

 

На конференції буде проведено конкурс 

студентських наукових робіт. Найкращі 

роботи будуть відзначені спеціальними 

дипломами. 

 

Для викладачів ESP – учасників 

конференції відбудеться тренінг в рамках 

проекту Британської ради «Англійська для 

університетів». 
 

 

 

Важливе завдання конференції  

створити можливості для 

співробітництва і сприяти професійної 

дискусії викладачів ESP, EMI. 

 

 

 

 

 

Мови конференції – англійська,  

німецька, французька, українська, російська. 

 

 

 

 

 

Проблематика конференції:  

 

 актуальні питання формування 

лексико-          семантичної структури 

сучасних терміносистем; 

 

 особливості функціонування 

мовних одиниць в іноземних мовах; 

 

 стратегії використання 

інноваційних технологій в 

опрацюванні мови (мережа Інтернет, 

комп’ютерний переклад, електронні 

словники); 

 

 новації і досвід у викладанні 

професійно-орієнтованої іноземної 

мови.  

 

 

 

Програма конференції: 
 

 9.00 – 10.30 – Реєстрація учасників 

у головному корпусі Криворізького 

національного університету 

 10.30 – 12.00 – Відкриття 

конференції, пленарне засідання (ауд. 

521) 

 12.00 – 12.30 – Перерва на каву 

 12.30 – 15.30 – Робота секцій, 

виступи доповідачів (ауд.521) 

 12.30-14.00-Тренінг з методики 

викладання ESP (ауд. 538) 

 15.30 – 16.30 – Підведення 

підсумків конференції, винесення 

ухвали 

 

                 Оргкомітет конференції: 

 

Голова оргкомітету: 

Ступнік М.І. – д-р техн. наук, професор, 

ректор ДВНЗ “Криворізький національний 

університет” 

Співголови: 

Моркун В. С. – д-р техн. наук, професор, 

проректор з наукової роботи ДВНЗ 

“Криворізький національний університет” 

Голівер Н.О. – к.п.н., доцент, завідувач 

кафедри іноземних мов ДВНЗ 

“Криворізький національний університет” 

Члени оргкомітету: 

Чубаров В.А- к.т.н.,доцент,декан 

факультету інформаційних технологій, 

ДВНЗ “Криворізький національний 

університет”; 

Монік Дюффе – представник Федерації 

обмінів «Франція-Україна»; 

Домінік Беллавард- представник Федерації 

обмінів «Франція-Україна»; 

Франко О.Б. - віце-президент - 

відповідальний секретар УСГВШ, 

доц.каф.німецької філології і перекладу та 

прикладної лінгвістики Київського 

національного лінгвістичного університету; 

Бондар І. Г. – ст. викл., зав. секцією 

англійської мови кафедри іноземних мов 

ДВНЗ “Криворізький національний 

університет”; 

Лях І. В. – ст. викл., зав.секцією німецької 

мови кафедри іноземних мов ДВНЗ 

“Криворізький національний університет”; 

 


