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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Шановні студенти! 

 
Кафедра іноземних мов фінансово-економічного факультету ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» запрошує Вас взяти участь у щорічному Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт «New ideas. New 
possibilities». 
 

До участі у конкурсі запрошуються студенти та аспіранти вищих 
навчальних закладів України. 

 
Тематичні напрями конкурсу: 

 
1. Актуальні наукові дослідження в сучасному світі. 

2. Міждисциплінарні дослідження в науці та освіті. 

3. Ефективний міжкультурний діалог. Подолання мовних бар’єрів у 

контексті професійної діяльності.  
 

Кращі роботи будуть рекомендовані до опублікування у збірнику 
наукових праць (електронне видання). Переможці будуть мати 
можливість презентувати свої доповіді на 84-ій щорічній науковій 
студентській конференції  КНЕУ «Соціально-економічні перспективи 
України у ХХІ столітті». 

 
Вимоги до оформлення конкурсних робіт 

 

 Робочі мови конкурсу – англійська, французька. 
 Набір тексту виконується у редакторі Word 1997-2003, шрифт Times New 

Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5. Розміри: абзацу – 
1,0 см.; поля з усіх сторін – 2,0 см; від верхнього та нижнього зрізу 
колонтитула – 1,25 см; нумерація сторінок посередині під текстом. 

 Зразок титульної сторінки додається. 
 Обсяг письмової роботи – 5-6 сторінок. 
 2 рецензії наукових керівників: Scientific Advisor (викладач фахової 

кафедри - українською мовою) та Linguistic Advisor (викладач кафедри 
іноземних мов - англійською або французькою мовами). 



 Письмові роботи, представлені до участі у конкурсі, повинні мати  
авторське бачення проблеми, сформоване на основі детального 
опрацювання наукових джерел (не менше 5), та особистих спостережень 
автора. 

Термін подачі статей – до 15 березня 2017 року. 
 

Текст письмової роботи, а також 2 рецензії наукових керівників (в одному 
файлі формату Microsoft Office Word 2003) необхідно відправити на 
електронну адресу кафедри kafedra_im@ukr.net до 15.03.17 р., вказавши у темі 
листа «Конкурс 2017». 
Результати конкурсу будуть підведені до 15.04.17 і опубліковані на сайті 
університету www.kneu.edu.ua. 

 

Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам і тематичним напрямам 
конкурсу, розглядатися не будуть. 
 
Додаткова інформація за телефоном +38-044-371-62-45 кафедра іноземних мов 
фінансово-економічного факультету (Ірина Василівна Строкань) 

 
Зразок заявки на участь у конкурсі студентських робіт 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника конкурсу (повністю) 
 

 

Назва наукової роботи 
 

 

Назва секції 
 

 

Місце навчання (вуз, факультет, група, курс) (повністю) 
 

 

Контактні телефони (моб., дом.), e-mail 
 

 

Інформація про наукових керівників 
 
Прізвище, ім’я, по-батькові викладача фахової кафедри (повністю) 
 

 

Посада, вчене звання і місце роботи викладача фахової кафедри 
(кафедра, факультет, вуз) (повністю) 
 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові викладача-лінгвіста (повністю) 
 

 

Посада, вчене звання і місце роботи викладача-лінгвіста (кафедра, 
факультет, вуз) 

 

 


