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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ   

«ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ЗАСІБ 

МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ»  

 

 

Організаційний комітет:  
Голова: 
Ступнік М.І. – д.т.н., проф., в.о. ректора ДВНЗ 
«КНУ» 
Співголови: 
Моркун В.С.– д. т. н., професор, проректор з 
наукової роботи ДВНЗ «КНУ»; 
Голівер Н.О. – к.п.н., доцент, завідувач кафедри 
іноземних мов ДВНЗ «КНУ» 
Члени оргкомітету: 
Девід Ленеган – PhD (прикладна лінгвістика); 
професор-консультант, Австралія; 
Тім Кул – PhD (будівельна інженерія), голова 
факультету проектування Нового університету 
проектування, медіа і менеджменту,  
Букингемшир, Велика Британія;  
Бланка Дельгадо Маркес – PhD (економіка), 
університет Гранади, м. Гранада, Іспанія;  
Луіс Педауга - PhD (економіка), Леонський  
університет, м. Леон, Іспанія;  
Катрін Лавердан – голова федерації обміну 
Франція-Україна, режисер французького театру;  
Франко O.Б. – к.ф.н., доцент кафедри німецької 
філології та перекладу і прикладної лінгвістики 
Київського національного лінгвістичного 
університету, віце-президент – відповідальний 
секретар Української спілки германістів вищої 
школи.  

 
 
 

 

Місце та час проведення 
конференції  

11--2 2 березня березня 2017 2017 р.р.  

ДВНЗ ДВНЗ «Криворізький національний Криворізький національний 

університетуніверситет» »   

    ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

НОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ, БУКИНГЕМШИР 

ЛЕОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УНІВЕРСИТЕТ ГРАНАДИ 
ДВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» 
МОЛОДІЖНИЙ ВИКОНКОМ КРИВБАСУ 

ФЕДЕРАЦІЯ ОБМІНУ 

ФРАНЦІЯ - УКРАЇНА 

УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГЕРМАНІСТІВ  

ВИЩОЇ ШКОЛИ   

mailto:conference.eng@gmail.com


Шановні колеги!!   
Кафедра іноземних мов 
Криворізького національного 
університету запрошує освітян, 
молодих вчених, студентів, 
магістрантів та аспірантів взяти 
участь у МІЖНАРОДНІЙ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ «ІНОЗЕМНА 
МОВА ЯК ЗАСІБ 
МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ»   
Робота конференції планується за 
такими напрямами:  

 академічна мобільність 
студентів і молодих вчених; 

 професійна мобільність 
молодих спеціалістів - 
працівників міжнародних 
корпорацій;  

 іноземна мова як засіб 
будівництва успішної кар’єри 
конкурентоспроможного 
фахівця;  

 інноваційні освітні технології 
в професійній підготовці 
студентів; 

 моніторинг якості мовної 
підготовки майбутніх 
фахівців; 

 професійна комунікація та 
особливості технічного 
перекладу в гірничій, 
інженерній та гуманітарній 
галузях; 

 сучасний освітній менеджмент 
та соціо-економічні проблеми 
євроінтеграції.  

 

. 
 

Працюватимуть секції: 

 Інноваційні технології навчання та 
мобільність  

 Науково-технічний прогрес та іноземні 
мови   

 Економіка, гуманітаризація та 
євроінтеграція  

Мови конференції:  

англійська, німецька, французька, українська, 
польська.  

Вимоги до оформлення тез: 

Обсяг тез, надрукованих у форматі MS Word, 
не повинен перевищувати 2-х сторінок A4; 
Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,0 см 

Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту 
14, міжрядковий інтервал 1,5; 

Прізвище та ініціали автора (курсивом); нижче  
– назва навчального закладу (курсивом) - 
праворуч. Назва тез ПРОПИСНИМИ літерами  
- по центру  
Зразок 
 

Тези доповідей, які не відповідають вимогам, 
не будуть розглядатись 

 
 

 
 

 

Для участі в роботі конференції Вам 
необхідно до 15 лютого 2017 р. 
надіслати на адресу оргкомітету:  
 заявку на участь; 

 тези доповіді;  

 копію квитанції про сплату 
оргвнеску.  

Організаційний внесок у розмірі 
100 гривень переказуйте на рахунок 
ПриватБанку № 5168 7427 0396 3896, 
отримувач – Лях Ірина Валентинівна 
(відповідальний секретар, тел. +38 
096 795 26 20 ) 
Для реєстрації необхідно заповнити 
і надіслати заявку  

Заявка  

Прізвище  ______________________ 

Ім’я ___________________________ 

Посада ________________________ 

Вчене звання ____________________ 

Адреса _________________________ 

_______________________________ 

Телефон _______________________ 

E-mail _________________________ 

Назва тез ______________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Секція:__________________________ 

Форма участі (підкресліть):  

 доповідь  

 публікація тез  

Проживання (так, ні): 
_____________________________ 

  _                                      
____________            _____________ 

     дата   підпис  

 

 
 
 

Oлег Петренкo 

С.I. Шевченко, науковий керівник 

І.Г. Бондар, консультант з мови  

ДВНЗ “Криворізький національний університет”  

  

ПЕРСПЕКТИВИ АКАДЕМІЧНОЇ  

МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ   

 

       Переваги академічної мобільності студентів 
важко переоцінити…  


