
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо  учнів та студентів  взяти участь у ІІ Міжвузівській 

студентсько-учнівській науково-практичній конференції з англійської мови 

«This Eхciting World of English», яка відбудеться 30 листопада  2018 року у ВП 

НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» о 10.00 годині в конференц-

залі  (корпус №2). 

 

Напрями роботи конференції: 

1. English is a language of communication. 

2. The history of the English language. 

3. Professional language proficiency. 

4. British literature and art. 

5. System of  Education. Schools.  

Умови участі в роботі конференції 

Для участі у конференції просимо до 25 листопада 2018 року надіслати 

заявку до організаційного комітету на електронну адресу: natalivkova@ukr.net. 

                                   Форми участі в конференції: 

- безпосередня участь (виступ, участь в обговоренні); 

- заочна (розміщення тез в електронному збірнику матеріалів конференції 

на сайті ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»).  

Вимоги до оформлення матеріалів: 

• обсяг – 2-3 сторінки, формат А4; 

• інтервал – 1,5; 

• абзацний відступ – 1,25 см; 

• шрифт № 14 Times New Roman; 

• поля – 2 см з усіх боків; 

• ім’я та прізвище друкуються у верхньому правому кутку (напівжирним 

курсивом); 

• назва навчального закладу рядком нижче (напівжирним курсивом);  

• назва доповіді через інтервал відцентровано жирними прописними 

(великими) літерами; 

• СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ друкується після статті через інтервал за 

алфавітом; 

• посилання на літературу подається у тексті статті у квадратних дужках [3, с. 

22–23]. 
Участь у конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ. 

 

mailto:natalivkova@ukr.net


Реєстраційна форма  

учасника ІІ Міжвузівської студентсько-учнівської 

науково-практичної конференції з англійської мови 

«This Eхciting World of English». 

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю) 

2. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) наукового керівника  

3. Повна назва навчального закладу 

4. Назва доповіді 

5. Секція 

6. Телефон, електронна адреса  

 

                                                         Контакти: 

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» 

вул. Гагаріна, 9, корпус № 2, конференц-зал коледжу 

м. Ірпінь, 

Київська обл. 

 

Координатори конференції: кандидат педагогічних наук, доцент 

Скуратівська Галина Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент Івкова 

Наталія Миколаївна ( 095-405-24-66, електронна адреса: natalivkova@ukr.net). 

 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! 

З повагою, організаційний комітет. 
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