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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжвузівської студентської науковопрактичної конференції «Професійні мовні компетенції сучасного фахівця», яка
відбудеться 26 листопада 2015 року в КВНЗ «Житомирський інститут
медсестринства» за адресою м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 46/15.Реєстрація
учасників конференції – 26 листопада 2015 р. з 9.00 до 10.00 у фойє інституту.
Робочі мови конференції – англійська, німецька, французька.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ :
1. Сучасні дослідження в галузі медицини.
2. Сучасні дослідження в галузі інформаційно-комп’ютерних технологій.
3. Сучасні дослідження в сфері гуманітарних наук.

Програма конференції передбачає виступи учасників відповідно до заявлених
тематик. Збірник матеріалів конференції буде видано в електронному у форматі
PDF. Для участі у роботі конференції організаційний комітет просить до 20 жовтня
2015 року надіслати:
1. Заявку на участь.
2. Тези доповідей, оформлені відповідно до наведених нижче вимог.
Електронний варіант тез доповіді та заявки до участі просимо надсилати
електронною поштою на адресу shygonska@mail.ru
Телефон для довідок: приймальня інституту - (0412) 43-08-91
Голова організаційного комітету - Шигонська Наталія Вікторівна, кандидат
педагогічних наук, завідувач навчально-методичної лабораторії - 0633176959
Заступник голови - Сердега Наталія Олексіївна, голова циклової комісії, викладачметодист - 0937636266

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
1. Тези набираються на комп'ютері в текстовому редакторі MS Word 20032007 шрифтом 14 пунктів з міжрядковим інтервалом - 1,5, абзац – 1,25, без
табуляцій та переносів. Параметри сторінки: формат А 4, орієнтація – книжна. Поля
зверху, знизу, зліва, справа – 2,0 см. Необхідно використовувати однотипні лапки “”.
Загальна кількість ілюстрацій (креслень, фотокопій, графіків, малюнків тощо),
таблиць не повинна перевищувати чотирьох.
2. Відповідальність за вірогідність та оригінальність поданих матеріалів
(фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів.
Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються.
3. Література (від 3-7 літературних джерел) друкується в кінці статті
відповідно до національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, Бібліографічний
запис, в алфавітному порядку, посилання на літературні джерела обов’язкове.
Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер
джерела та номер сторінки розподіляються комою з пробілом, номер джерела
крапкою з комою, наприклад, [7; 8]. У тексті статті посилання позначаються в
квадратних дужках, наприклад, [4], [5, с. 17]. Список літератури починається
підзаголовком References (з вирівнюванням по центру напівжирним шрифтом).
Тези повинні бути у співавторстві з науковим керівником та викладачем
іноземної мови. Автори несуть відповідальність за зміст матеріалів!

При оформленні заявки у темі листа необхідно вказати назву конференції та
прізвище

першого

автора

(Наприклад:

Проф.

Петрова М.І.).
При презентації теми - доповідь до 5 хвилин!

мовні

компет.
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