
Київський національний торговельно-економічний університет 

Житомирський обласний інститут післядипломної  

педагогічної освіти 

Житомирський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі  

Всеукраїнської студентської інтернет-конференції  

«СТРАТЕГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДІ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ», 

яка відбудеться в Житомирському торговельно-економічному коледжі 

Київського національного торговельно-економічного університету 

20 – 24 березня 2019 року. 

 

Тематика секційних засідань: 

1. Передумови професійної самореалізації: психологічний, мовний, 

соціальний та міжкультурний аспекти. 

2. Володіння іноземною мовою як інноваційний шлях розвитку сучасного 

фахівця. 

3. Можливості та інструменти для професійного розвитку молоді в галузі 

управління та адміністрування. 

4. Професійний розвиток молодих фахівців в галузі права. 

5. Інноваційні процеси та їх вплив на діяльність туристичного та 

готельного бізнесу. 

6. Влив інновацій на фінансово-економічний розвиток сучасного 

підприємства. 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 

 

Форми участі в конференції: 

1. Участь у конференції дистанційна. 

2. Публікація тез.  

Для участі в конференції просимо надіслати до 10 березня 2019 року на 

електронну адресу:  

1. Заявку для участі в конференції (форма додається); 

2. Електронний варіант тез. 

Файл заявки створити в редакторі Word і зберегти в одному з форматів: *.doc, 

*docx, *.rtf. Файл назвати за прізвищем автора тез. Ім’я автора набрати латинським 

шрифтом, наприклад, zayavka_Veselska.doc. 



Електронний варіант тез (2-3 сторінки) створити в редакторі Word і зберегти в 

одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл  назвати за номером тематичного 

напрямку  та прізвищем автора тез, наприклад, 2_Veselska.doc.  

Матеріали конференції (для ознайомлення і обговорення) будуть розміщенні 

на сайті коледжу. Про надходження матеріалів та їх розміщення на web-сторінці 

всім учасникам буде надіслано повідомлення. 

Учасники, які візьмуть участь в обговоренні розміщених матеріалів (залишать 

коментарі, зауваження, пропозиції), отримають сертифікати.  

Обговорення триватиме до 24.03.2019 р. 

За результатами роботи конференції планується в електронному вигляді 

видання збірника матеріалів конференції (публікація тез безкоштовна). 

Оргкомітет Конференції залишає за собою право не розміщувати в 

електронній версії конференції матеріали, що не відповідають вимогам або 

тематиці конференції. 

 

Координатор конференції: 

 Лисенко Тетяна Василівна  

моб. тел. (093) 3715236 

 

Адреса для надсилання матеріалів для публікації:  

e-mail: kltanya71@gmail.com 

mailto:kltanya71@gmail.com


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Студент: 

Прізвище__________________________________________________ 

Ім’я_______________________________________________________ 

По батькові_________________________________________________ 

Спеціальність, група_________________________________________ 

Керівник: 

Прізвище___________________________________________________ 

Ім’я________________________________________________________ 

По батькові_________________________________________________ 

Науковий ступінь____________________________________________ 

Учене звання________________________________________________ 

Посада_____________________________________________________ 

Установа (назва, адреса, телефон, e-mail) _______________________    

Тема тез___________________________________________________ 

Назва секції/workshop________________________________________ 

Контактний телефон, e-mail ___________________________________ 

 

Усі поля обов’язкові для заповнення 
 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Текст набирати в редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 

1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. 

Матеріали подавати в такій послідовності: 

1. Ініціали та прізвище автора/авторів (праворуч). 

3. Назва навчального закладу та міста (праворуч). 

4. Назва тез – великими літерами, жирним шрифтом (у центрі). 

5. Текст тез. 

6. Посилання в тексті на джерела зазначають у квадратних дужках [№ джерела, сторінка], наприклад: [3, 

c. 24]. Список літератури, оформлений згідно з останніми вимогами ДАК, подають після тез в 

алфавітному порядку. Оформлення списку літератури не є обов’язковим. 

 

 

Бажаємо всім учасникам конференції  

плідної роботи, невичерпного натхнення, успіхів та професійного єднання заради нових здобутків! 


