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Місце та час проведення 

конференції  
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ДВНЗ «Криворізький 

національний університет»  

ДОСЯГНИ БІЛЬШОГО 
З ІНОЗЕМНИМИ 

МОВАМИ! 

ЗАПРОШЕННЯ 

Пояснительная 

подпись под рисунком. 

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  
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Шановні колеги!  
 
 

 Кафедра іноземних мов 
Криворізького національного 
університету радо запрошує Вас  
взяти участь у роботі 
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ЗАСІБ 
МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ», яка відбудеться  
1-2 березня 2017 року. 
 Конференція покликана 
об’єднати освітян, молодих вчених, 
магістрантів та аспірантів задля 
дослідження і обговорення 
можливостей і переваг академічної 
мобільності студентів у контексті 
національної освітньої інтеграції в 
міжнародний простір.  
 
 
 Важливе завдання 
конференції – створити 
можливості для співробітництва 
і сприяти дискусії між 
учасниками конференції з різних 
куточків світу. 

 

 Цей інтерактивний обмін 
відбуватиметься у робочих групах і 
висвітлюватиме наступні теми:   

 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. 

 
Мови конференції — англійська, німецька, 
французька, українська, польська. 
 
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). 

 

Програма конференції: 
 
День 1: 
 9.00 — 10.00 – Реєстрація 

учасників (головний корпус 
КНУ); 

 10.00 — 12.00 — Пленарне 
засідання (актова зала КНУ); 

 12.00 —12.30 — Кава-брейк; 
 12.30 — 14.00 — Майстер-клас 

“Англійська мова академічного 
спрямування в умовах 
академічної мобільності” (ауд. 
521); 

 14.00 — 17.00 — Секційні 
засідання. 

 
День 2: 
 10.00 — 12.00 — Доповіді у 

форматі “ПечаКуча” (ауд. 538); 
 14.00 — Французька вистава 

“Вернісаж” (актова зала КНУ); 
 Підведення підсумків роботи 

конференції. 
 
 
 
Сподіваємось на плідну співпрацю! 
 

 


