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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо взяти участь у роботі VIII Всеукраїнського науково-практичного
вебінару з міжнародною участю «Сучасні тенденції професійної іншомовної підготовки
студентів ЗВО в мультикультурному просторі», який відбудеться 16 лютого 2022 року о
14.00 на базі ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана
Франка. Презентація та обговорення доповідей вебінару відбудеться під час онлайн
конференції у формі круглого столу. Участь у вебінарі безкоштовна.
Оргкомітет просить до 10 лютого 2021 року надіслати:
1. Заявку, де вказати ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце
роботи, посаду учасника; повну назву вищого навчального закладу, адресу установи,
телефон.
2. Матеріали – тези доповідей. Тези приймаються англійською, німецькою,
українською та російською мовами. Основні вимоги до оформлення тез: обсяг 2-3
сторінки формату А4 комп’ютерного набору через 1,5 інтервали (поля сторінок: ліве – 2,5
см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см, розмір шрифту 14 гарнітури TimesNewRoman)
в одному примірнику. Над назвою статті праворуч вказати ініціали та прізвище автора,
прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання,
навчальний заклад. Список літератури - в кінці статті (Зразок оформлення тез додається).
3. Назва файлу повинна складатися з прізвища автора «Simonov_doc».
Електронний варіант тез доповідей надіслати за електронною адресою оргкомітету:
webinozem2021@gmail.com
4. Матеріали
вебінару
будуть
розміщені
на
WEB
–
ресурсі:
http://eprints.zu.edu.ua/
5. Оргкомітет не несе відповідальності за будь-які помилки чи упущення, що
містяться у матеріалах тез.
6. Увага!!! Матеріали вебінару перевіряються на наявність плагіату!
Робочі мови: українська, англійська, німецька
Електронний варіант тез доповіді, статті, заявки просимо надсилати електронним
листом на адресу: webinozem2022@gmail.com

Телефон для довідок: +380974557162 – Білошицька Тетяна Юріївна

Зразок оформлення тез:
I.V. Simonov
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MODERN PHYSICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SEMI-CONDUCTING
SENSORY
TEXT
Literature

1. Боровик Т. Розвиток мовлення дітей засобами гри-драматизації. Джерела. № 2. 2016. С. 8-9.
2. Заболоцька Л.А. Педагогічні умови формування комунікативних умінь учителя [online]. URL:
http://lib.mdpu.org.ua/nvsp/BAK7/7/14.pdf.

Заявка
на участь у Науково-практичному семінарі «VIІ Всеукраїнський вебінар з
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