Міністерство освіти i науки України
Луцький НТУ, кафедра української та іноземної лінгвістики
Католицький університет Любліна (Польща)
Брестський ГТУ, кафедра іноземних мов (Білорусь)
За підтримки
УАДО (Української асоціації дослідників освіти)
Програми імені Фулбрайта, Корпус Миру Посольства США
Проекту «Співпраця університетів для підтримки розвитку безпеки і кризового управління Люблінського і
Луцького транскордонних регіонів» PLBU.04.02.00-06-0433/17-00

І Міжнародна науково-практична конференція
“Інтернаціоналізація освіти: шляхи вдосконалення та розвитку”
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Напрями роботи конференції

1. Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: принципи, тенденції, форми.
2. Зміна освітніх парадигм у контексті викликів глобалізації.
3. Міжнародні організації у процесі інтернаціоналізації освіти.
4. Мова і культура в аспекті розвитку інтернаціоналізації освіти.
5. Україна – Європа: спільні проблеми в аспекті розвитку наукового,
культурного, економічного та геополітичного простору.
6. Сучасні проблеми міжкультурної комунікації.
Запрошуємо молодих вчених, викладачів, аспірантів, здобувачів і студентів
взяти участь у конференції. Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська, польська, німецька.Форма участі у конференції – очна і заочна.
Місце проведення:
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Початок роботи: 10 год. 00 хв.
Початок реєстрації: 9 год. 00 хв.
За матеріалами роботи конференції планується підготовка:
– Електронний збірник матеріалів конференції, що буде розміщено на сайті
Луцького НТУ.
– Журнал «Порівняльно-педагогічні студії» − наукове фахове видання, включене
до наукометричних баз даних Index Copernicus (деталі за посиланням
http://pps.udpu.edu.ua).
– Міжнародна колективна монографія − періодичне видання, Люблінського
католицького університету (публікація за пунктом 5 конференції 
−
безкоштовна).

Під час роботи конференції плануються:
• Тренінг-інтенсивдля викладачів з розвитку soft- та hard-skills (3 год.).
• Тренінг для студентів “Розвиток комунікації в аспекті національної безпеки”
(2 hours).
• Засідання круглого столу«Інклюзія в освіті в контексті інтернаціоналізації».
Контакти оргкомітету: 095-611-87-41 (Юлія Літкович), 098-762-49-38 (Тамара
Максимчук), 050-438-03-08 (Олена Ковальчук).
Чекаємо на Вашу активну участь!
Умови участі. До 15 березня 2019року надіслати:
– текст тез доповідей (зразок додається) з поміткою 
«Прізвище_тези»;на електронну
адресу: im@lntu.edu.ua. Тексти доповідей буде сформовано в електронний збірник,
що буде розміщено на сайті Луцького НТУ;
- тексти статті з поміткою «Прізвище_стаття»; на електронну адресу:
im@lntu.edu.ua.
– відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску з поміткою «Прізвище_орг».
Організаційний внесок для очної участі у роботі конференції – 150 грн/студенти 50
грн.
(включає: програму, сертифікат, харчування + організаційні витрати); інші витрати,
пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання) – за рахунок учасників;
участь заочна – 50 грн (включає: програму, сертифікат, пересилання матеріалів
конференції);
заявку для участі у конференції (бланк додається) з поміткою
«Прізвище_заявка». В
 итрати на проїзд і перебування учасників конференції
покриває сторона, що відряджає.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
ТА УМОВИ ЇХ ВИДАННЯ:
1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції,
обсяг яких не перевищує 5-ти сторінок, включаючи рисунки, таблиці і
список використаних джерел.
2. Тези доповіді слід підготувати у форматі А4. Поля – 2 см з усіх
сторін, абзацний відступ – 1,25 см. Файл має бути названий прізвищем автора.
3. Тези доповіді оформляються наступним чином (дивіться зразок):
Автор (ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання,
установа, місто – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1, у правому
верхньому кутку).
Назва (великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt,
інтервал – 1, по центру).
Текст доповіді(шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5).
Список використаних джерел (шрифт Тіmes New Roman, кегель 12 рt,
інтервал – 1,5).

4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes
New Roman, 14 рt, жирний.
5. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою
оригіналу. Використані джерела нумеруються відповідно до порядку згадування у
тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних
дужках за текстом [1: 24]. Правила оформлення та зразок списку використаних
джерел Ви можете знайти у вкладенні«Оформлення джерел».
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
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ІНКЛЮЗІЯ В ШКОЛАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
[Текст]
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