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оголошують проведення 
 

25-26 березня 2021 року 
 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

«Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: 

лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти» 
 

Запрошуємо науковців, освітян, аспірантів, докторантів, магістрантів, представників органів 

державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та інших установ, які 

мають відношення до тематики конференції 

 

Контрольні дати конференції: 
 

Останній термін подання матеріалів – 20 березня 2021 р.  

Термін виходу електронного збірника – 25 квітня 2021 р.  

 

Секції конференції: 

Секція 1. Сучасні вектори розвитку перекладацької діяльності в умовах інтернаціоналізації 

вищої освіти. 

Секція 2. Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов і культур в умовах міжнародної 

академічної мобільності: педагогічні та психологічні аспекти.  

Секція 3. Актуальні проблеми викладання української мови як іноземної у контексті 

інтернаціоналізації вищої освіти.  

Секція 4. Проблеми правового регулювання питань інтернаціоналізації вищої освіти в Україні. 

Секція 5. Дистанційна освіта: виклики сьогодення. 

 

 

Біла Церква – 2021 



 
 Електронний варіант збірника конференції буде розміщений на офіційному сайті 
Білоцерківського національного аграрного університету у розділі Електронні видання матеріалів 
наукових конференцій. 

 
Після 25 квітня 2021 року кожному учаснику конференції буде надісланий електронний збірник 

матеріалів конференції, програма та сертифікат. 
  
Робочі мови конференції – українська, англійська, французька, китайська, польська, білоруська, 
російська.  
 Вартість участі в конференції – безкоштовно. 

 

Умови участі в конференції: 
Для участі у конференції необхідно до 20 березня 2021 р. надіслати на електронну адресу 

оргкомітету konf_bnau_25-26.03.2021@ukr.net  
1. Заявку на участь у конференції.  
2. Тези в електронному вигляді. 
3. Файли назвати за прикладом: Application_Ivanov.doc; Article_Ivanov.doc. У темі повідомлення 

вказати тему «Матеріали на конференцію 25.03.21». Заявка заповнюється на кожного співавтора 
окремо. 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

1. Обсяг доповіді – 2-4 сторінок, які не нумерувати.  

2. Формат – А4, гарнітура – MS Word, розмір усіх полів – 20 мм.  

3. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.  

4. Структура доповіді: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, автора (жирним), науковий 

ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна. Назва організації ‒ набираються з 

нового рядка шрифтом Times New Roman  розміром 14  пт з одинарним міжрядковим  інтервалом  і 

вирівнюються по лівому краю, курсивом.  

5. Здобувачі вищої освіти в одноосібних тезах повинні вказати наукового керівника.  

6. Назва тез розміщується через один інтервал після назви організації, набирається великими 

літерами шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по 

центру.  

7. Анотація українською мовою розміщуються на 10 мм нижче назви тез, набирається з 

абзацного відступу шрифтом Times New Roman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і 

вирівнюється по ширині.  

8. Нижче анотації обов'язково вказуються ключові слова (5‒6).  

9. Через один інтервал – текст доповіді (вирівнювання  по ширині).  

10. У кінці тексту через один інтервал – Список використаних джерел (жирним і по центру) та 

посилання на літературні джерела подаються згідно з вимогами ДСТУ 2015. 

11. Використання  ілюстративних матеріалів, формул у доповіді повинно бути мінімальним.  

12. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.  

13. Доповіді, які не відповідатимуть встановленим вимогам та тематиці конференції, 

розглядатися не будуть.  

14. Відповідальність за зміст та оформлення доповідей несе автор і науковий керівник.  
 

Зразок оформлення тез: 
 

УДК 378.091:004.67 

Петренко Т.П. к.філол.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов  

Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна 
 

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ:  

ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 
 

Анотація. Акцентовано увагу на сутності, принципах та процесові дигіталізації освітнього 

процесу в Україні. Окреслено завдання, що стоять на шляху до успішного входження до 

Європейського простору вищої освіти, ухвалені у Паризькому комюніке, зокрема щодо цифрової 

освіти. 

Ключові слова: дигіталізація, електронне навчання, електронна освіта, інформаційно-

комунікаційні технології навчання, дистанційне навчання. 
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