Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Факультет іноземних мов
Кафедра іноземних мов професійного спрямування
ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ, ТЕХНІЧНИХ І
ПРИРОДНИЧИХ НАУК»
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги, студенти та аспіранти!
Запрошуємо вас узяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції
студентів, аспірантів і молодих учених, яка відбудеться 21 листопада 2019 року за адресою:
м. Вінниця, вул. Зулінського, 31, Донецький національний університет імені Василя Стуса,
факультет іноземних мов, кафедра іноземних мов професійного спрямування.
Робоча мовa конференції: англійська.
На конференції передбачається розглянути широкий спектр питань за такими напрямами:











Математичні науки
Фізичні науки
Біологічні науки
Екологічні науки
Медичні науки
Філософські науки
Філологічні науки
Хімічні науки
Юридичні науки
Економічні науки











Історичні науки та археологія
Культурологія та журналістика
Педагогічні науки
Психологічні науки
Географічні науки
Соціологічні науки
Політичні науки
Технічні науки
Архітектура та мистецтвознавство

Форми участі: очна та дистанційна (вказати в анкеті учасника).
Для відбору учасників конференції розглядаються РАНІШЕ НЕ ОПУБЛІКОВАНІ тези
доповідей, які були отримані Оргкомітетом не пізніше 10 листопада 2019 року.
Умови участі у конференції:
До Оргкомітету на електронну пошту esp.conf.donnu@gmail.com необхідно подати:
1.
2.
3.
4.

анкету учасника;
квитанцію про сплату орг. внеску (120 грн.);
тези доповіді англійською та українською мовами;
рецензію наукового керівника для учасників без наукового ступеня.

УВАГА! Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника. Автоматичне розсилання
збірників з матеріалами конференції не передбачається. Якщо Ви не зможете особисто взяти
участь у конференції, оргкомітет надішле Вам збірник кур’єрською службою «Нова пошта» за
рахунок отримувача.
Реквізити для сплати організаційного внеску:
Номер карти Приватбанк: 5168 7573 3987 0299
ПІБ отримувача: Ендріховська Яна Анатоліївна
Тел:+380 96 26 92 202

Під час переказу коштів на PrivatMoney вказати прізвище відправника та надіслати
отриманий код і сфотографовану квитанцію про сплату організаційного внеску на e-mail:
esp.conf.donnu@gmail.com.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ


Тези подаються в електронному варіанті. Обсяг – 1-3 сторінки, формат А4; шрифт Times
New Roman, кегль 14, інтервал 1. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм; абзацний
відступ – 10 мм. Цитування: для друкованих джерел – [3: 54] (де 3 – порядковий номер
джерела у списку літератури, а 54 – номер сторінки), для електронних джерел [1].
Нумерація сторінок та автоматична розстановка переносів відсутні. Рисунки, таблиці та
схеми слід розміщувати безпосередньо після тексту, де згадуються вперше, або на
наступній сторінці. Формули слід набирати за допомогою редактора формул у Microsoft
Word.



У назві файлу з тезами прізвище автора написати англійською мовою:
(Petrova_abstracts.doc), файл з анкетою (Petrova_participant form.doc), фотокопія чеку
(Petrova_receipt.doc)



Праворуч – ім’я і прізвище автора жирним курсивом; назва навчального закладу, місто,
прізвище та ініціали, науковий ступінь, посада наукового керівника з відповідної галузі
знань курсивом. Через інтервал – назва тез (по центру, напівжирний шрифт); через
інтервал після назви – текст тез, нижче подається бібліографія.



Джерела українською (або російською) мовою подається мовою оригіналу та в латиниці
(див. ПРАВИЛА ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ на http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010%D0%BF). Назва праці додатково подається в перекладі на англійську мову в
квадратних дужках (див. зразок).
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Yuliia Demianova
Vasyl’ Stus Donetsk National University
Vinnytsia
Research Supervisor: I.I. Ivanova, PhD in Economics, Ass.Prof.
Language Supervisor: N. Yu. Ishchuk, PhD in Pedagogy, Ass.Prof.
TRENDS IN REMOTE EMPLOYMENT IN UKRAINE

Introduction. ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
Review of recent publications. …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
Objectives of the paper. …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Results of the research. ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Conclusion. ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
References
1. Петюх В. М. Управління персоналом / В. М. Петюх. Київ: КНЕУ, 2000.124 с.
Petiukh V. M. Upravlinnia personalom [Personnel management] / V. M. Petiukh. Kyiv: KNEU, 2000.
124 s. [in Ukrainian].
2. Дистанційна зайнятість [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://hi-tech.ua/distantsionnayarabota-v-ukraine-statistika-i-prognozyi-ot-gfk-i-bitrix-24/
Dystantsiina zainyatist [Remote employment]. Retrieved from: http://hi-tech.ua/distantsionnaya-rabota-vukraine-statistika-i-prognozyi-ot-gfk-i-bitrix-24/
3. Муравьева А. А. Труд, основанный на знаниях: высшая школа и производство (опыт стран ЕС) /

А. А. Муравьева // Труд за рубежом. 2007. №1. С. 37–58.
Muravieva A. A. Trud, osnovannyi na znaniiakh: vysshaya shkola i proizvodstvo (opyt stran ES) [Work
based on knowledge: higher school and production (EU experience)] // Trud za rubezhom. 2007. № 1. S. 37–58
[in Russian].

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
П.І.Б. учасника (англійською мовою)……………………………………………………….
П.І.Б. учасника (українською мовою)……………………………………………………….
Повна назва навчального закладу, місто…..…....…………………………………………….
Факультет ………………………………………………………………………………………
Спеціальність …………………………………………………………………………………..
Рік навчання (станом на 2019 н.р.)………………………………………………………………..
Ступінь освіти …………………………………………………………………………………..
Тема доповіді (англійською мовою)……………………………………………………..….
Тема доповіді (українською мовою)……………..………………………………………….
Назва секції………………………………………………………………………………………
П.І.Б. наукового керівника з відповідної галузі знань, вчене звання, посада………………
П.І.Б. консультанта з англійської мови, вчене звання, посада……………...………………..
Контактний телефон, e-mail ...……………………...…………………………………………..
Повна поштова адреса ………………………………………………………………………….
Відділення «Нової пошти» №….... у місті……………………………………………………..
Технічне обладнання, необхідне для доповіді ………………………………………………..
Форма участі: очна / дистанційна
Реєстрація учасників:
21 листопада 2019 р. з 8.30 до 9.30
за адресою:
м. Вінниця, вул. Зулінського, 31, Донецький національний університет імені Василя Стуса,
факультет іноземних мов, кафедра іноземних мов професійного спрямування
Контактна інформація
Голова Оргкомітету: к. філол. н., доц. кафедри Калініченко Віра Ігорівна
(kalinichenko.v@donnu.edu.ua),
Заступник Голови: к пед..н., доц.., доц.. кафедри Іщук Наталія Юріївна
(ischuk.n@donnu.edu.ua),
Відповідальний секретар конференції: асистент кафедри Ханкішиєва Юлія Ях’яївна
(телефон для довідок: 050 8585533, електронна пошта: ju.khankishieva@donnu.edu.ua)

УВАГА!
ТЕЗИ, ЩО НАПИСАНІ З ПОРУШЕННЯМ ПРИНЦИПІВ ЕТИКИ НАУКОВИХ
ПУБЛІКАЦІЙ, НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ, ПОДАНІ ПІЗНІШЕ ЗАЗНАЧЕНОГО
ТЕРМІНУ АБО БЕЗ РЕЦЕНЗІЇ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА, НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

