
 

  

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ІМ. О. С. ПОПОВА 

(ОНАЗ ім. О.С. Попова) 

 
 

вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029, тел.: +38-048-7050333, тел/факс: +38-048-7050431, Internet: http://onat.edu.ua, Email: onat@onat.edu.ua 

  
Шановні колеги! 

 

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова запрошує Вас взяти участь у                

VІІI Міжнародній науково-методичній конференції «Лінгвістична підготовка студентів 

нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу 

та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов», яка 

відбуватиметься у м. Одеса (Україна) 5-6 жовтня 2017 року.  

Конференція розрахована на викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів 

нефілологічної  спрямованості.  

           Метою Конференції є презентація використовуваних методик в процесі викладання 

іноземних мов у нефілологічних ВНЗ і оцінка досягнутих результатів; визначення ефективної 

стратегії і методики лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей згідно з 

сучасними вимогами, що висуваються до молодих спеціалістів; створення інтернаціональних 

консорціумів з написання словників, підручників, навчальних посібників; підвищення кваліфікації 

викладачів та обмін досвідом. 

Під час роботи Конференції планується розглянути наступні питання: 

– мовна політика в нефілологічних ВНЗ у контексті Болонського процесу та 

Загальноєвропейських Рекомендацій  з вивчення, викладання та оцінювання мов ; 

– процеси вивчення та викладання іноземних мов студентам нефілологічних спеціальностей; 

–  оцінювання рівня володіння іноземними мовами студентів нефілологічних спеціальностей; 

– особливості викладання української та російської  мов іноземним студентам нефілологічних 

спеціальностей; 

– професійно орієнтований переклад як прикладний аспект лінгвістичної підготовки студентів 

нефілологічних спеціальностей; 

– розробка та впровадження у навчальний процес дистанційних курсів іноземних мов як 

допоміжного засобу в організації лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних 

спеціальностей. 

Доповіді учасників Конференції будуть видані у вигляді збірки  у друкованому та 

електронному форматі. Планується також  видача сертифікатів про участь у Конференції.  

Доповіді можуть  бути представлені англійською, німецькою, російською, французькою, 

українською мовами. 

 

Кінцева дата реєстрації учасників Конференції  та подачі доповідей -  30 вересня 2017 р. 

 

Організаційний внесок за участь в Конференції становить  290 грн., в який входять вартість   

публікації доповіді, вартість сертифікату про участь  у Конференції, харчування, додатковий 

інформаційний матеріал,  історично-інформаційна програма  Одесою. 

Можливою є також заочна участь у Конференції. Вартість заочної участі становить 170 

грн., в яку входять публікація доповіді, сертифікат про участь у Конференції та розсилання. 

            Оплату за участь у Конференції (у гривнях) фізичні особи матимуть можливість 

перерахувати на  банківський рахунок, про який буде повідомлено кожному учаснику, що надіслав 

доповідь у збірник.   

                                                                      УВАГА! 

 

           Просимо учасників обов’язково перевіряти тексти доповідей на наявність академічного 

плагіату! 

 

http://onat.edu.ua/
mailto:onat@onat.edu.ua


             ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ! 

 

Додаткову інформацію про Конференцію можна отримати на сайті  http://www.onat.edu.ua/,  

а також у пані Шульган Олени Олександрівни  (тел./факс: +38-048-705-02-24, моб.: +38-067-518-68-

76, е-mail: shulgan@onat.edu.ua). 

 

Додатки: 

1. Реєстраційна форма. 

2. Вимоги до оформлення презентацій та тез доповідей. 

3. Інформація для учасників.  

 

 

З щирою повагою, 

Оргкомітет 
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                                                                                                                                                 Додаток 1 

 

 

VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів у контексті Болонського процесу та 

Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання  

та оцінювання мов 

Одеса, Україна, 5-6 жовтня 2017 р. 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
 

1.  Пан/Пані ________________________________________________________________________________________________________ 

 (Призвище) 

   

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 (Ім ‘я, по батькові) 

 

2.  Назва та адреса ВНЗа/організації: __________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

3.Посада та 

науковий 

ступінь 

учасника 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
4. Адреса 

учасника, на 

яку слід 

надіслати збірку 

доповідей та 

сертифікат 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Тел.: ______________________________________________ _______________________________________________________ 

   

 

Факс:  ___________________________________________ E-mail:  ______________________________________________________ 

  

  
 

 

Очна участь ___________           Заочна участь__________________________________________________________________________--- 

 

Дата прибуття: _______________________________ Дата від’їзду:  _________________________________ 

 

Транспорт, на якому Ви приїдете: ____________________________________________________________________________________ 

  

Транспорт, на якому Ви від’їдете: ____________________________________________________________________________________ 

  

 

Назва готелю: ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Категорія номеру: __________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Додаткова інформація: ___________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Дата:  ___________________________ Підпис: __________________________________________ 

  
 

 

Прохання надсилати заповнену форму на адресу Оргкомітету поштою, факсом або на e-mail shulgan@onat.edu.ua  

до 30 вересня 2017 р.  

Адреса Оргкомітету: 

Україна, 65029, Одеса, вул. Ковальська 1, ОНАЗ ім. О.С.Попова, каб. 302, тел.: +38-048-705-02-24. 

Додаткову інформацію про Конференцію можна отримати на сайті http://www.onat.edu.ua/, а також звернувшись до  

п. Шульган Олени Олександрівни  (тел.: +38-048-705-02-24,  моб.: +38-067-518-68-76, е-mail: shulgan@onat.edu.ua). 

mailto:shulgan@onat.edu.ua
http://www.onat.edu.ua/
mailto:shulgan@onat.edu.ua


Додаток 2 

 

 

VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів у контексті Болонського процесу та 

Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання  

та оцінювання мов 

Одеса, Україна, 5-6 жовтня 2017 р. 

  

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ТА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Електронні версії презентацій та доповідей необхідно відправити на адресу 

shulgan@onat.edu.ua  не  пізніше 30 вересня 2017 р. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

 

Формат сторінки – А4 (210  297 мм) 

Поля – з усіх сторін 2 см 

Колонтитули – верхній  та нижній  1,25 см 

Абзацний відступ –1,27 см. 

Вирівнювання – в ширину 

Міжрядковий інтервал – одинарний 

Шрифт – Times New Roman 

Розмір шрифту – 14 пт 

Кількість сторінок – до 10 (враховуючи малюнки, таблиці та список літератури) 

Формат документу – Microsoft Word (doc, rtf). 

 

Порядок розміщення матеріалів: 

 

Автори доповіді (вирівнювання по правому краю, курсив): 

– прізвище, ініціали 

– посада 

– організація 

– контактна інформація: адреса, телефон, факс, e-mail; 

Назва доповіді — напівжирний, вирівнювання по центру, прописні літери; 

Анотація — напівжирний, курсив; 

Основний текст; 

Список літератури. 

 

Увага!  

Відповідальність за зміст тез доповідей, а також за наявність орфографічних, граматичних, 

смислових і інших помилок несе автор.  

Просимо учасників обов’язково перевіряти тексти доповідей на наявність академічного плагіату! 

 

 

Адреса Оргкомітету: 

Україна, 65029, Одеса, вул. Ковальська 1, ОНАЗ ім. О.С.Попова, каб. 302. 

 

Додаткову інформацію про конференцію можна отримати на сайті  http://www.onat.edu.ua/, а також 

звернувшись до  п. Шульган Олени Олександрівни  (тел./факс: +38-048-705-02-24, моб.:+38-067-

518-68-76, е-mail: shulgan@onat.edu.ua). 

 

 

 

mailto:shulgan@onat.edu.ua
http://www.onat.edu.ua/
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Додаток 3 

 

 

VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів у контексті Болонського процесу та 

Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання  

та оцінювання мов 

Одеса, Україна, 5-6 жовтня 2017 р. 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ  

 

Місце проведення 

 

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова  

Актова зала головного учбового корпусу  

вул. Ковальська,1 м. Одеса, 65029, Україна  

Тел./факс: + (380) 48 70-50-224.  

 

Реєстрація 

Реєстрація на місці почнеться у четвер, 5 жовтня 2017 року, з 09.00.  

 

Робочі мови 

Конференція буде проводитися англійською, німецькою, російською, французькою, українською 

мовами. 

 

Розміщення у готелі 

Звертаємо Вашу увагу на те, що учасники самостійно бронюють місця у готелі.  

 

Рекомендовані готелі (усі готелі розташовані у історичній частині міста недалеко від місця 

проведення конференції) : 

 

Готель «Роял Стріт» *** 

вул. Дерибасовська, 27, Одеса, Україна 

Тел.: +38 (048) 700 00 68 

Тел/факс: +38 (0482) 49 66 06, +38 (048) 784 26 45 

e-mail: royalstreet@online.ua 

Категорія номеру Одномісне/Двомісне розміщення 

Економ                                                             450/600 UAH                          56/75 USD             

Стандарт 610/760UAH 76/95 USD 

Покращений стандарт 400/850 UAH 50/106 USD 

Напівлюкс 840/990 UAH 105/124 USD 

Люкс 1050/1200 UAH 131/150USD 

До вартості номеру входить сніданок.  

 

Готель «Чорне море» **** 

вул. Пантелеймонівська, 25, Одеса, Україна, 65012 

Тел.: + 38 (0482) 36 54 11, + 38 (0482) 36 54 00.  

Факс: + 38 (0482) 36 54 12 

E-mail: np@bs-hotel.com.ua 

mailto:np@bs-hotel.com.ua


Сайт: http://www.bs-hotel.com.ua/privoz.html 

Ціни на номери вказані без вартості сніданків (сніданок 100 грн.). 

 

Готель «Чорне море» **** 

вул. Рішельєвська, 59, Одеса, Україна, 65012 

Тел.: + 38 (048) 30 09 11, + 38 (048) 30 09 04.  

Факс: + 38 (048) 731 47 23 

Ціни на номери вказані без вартості сніданків (сніданок 120 грн.). 

 

Готель «Моцарт»**** 

вул. Ланжеронівська, 13, Одеса, Україна 

Тел.: + 38 (0482) 37 77 77,  

Факс: + 38 (0482) 37 98 94, 37 93 94 

E-mail:  office@mozart-hotel.com 

Сайт: http://mozart-hotel.com/ 

Бронювання on-line: http://mozart-hotel.com/ 

Категорія номеру Одномісне/Двомісне розміщення 

Стандартний / з роздільними ліжками 1320/1851 UAH 165/232 USD 

Стандартний /маленький                       1104/1635 UAH 138/205 USD 

Стандартний 1320/1851 UAH 165/232 USD 

Напівлюкс 2192/2722 UAH 274/340USD                  

До вартості номеру входить сніданок (100 грн.) та ПДВ. 

 

Готель «Континенталь» **** 

вул. Дерибасівська, 5, Одеса, Україна, 65026 

Тел.: +38 (048) 786 03 99, +38 (048) 786 01 55 

Факс:+38 (048) 786 05 50 

E-mail: office@continental-hotel.com.ua  

Сайт: http://www.continental-hotel.com.ua/ 

Категорія номеру Вартість розміщення 

Економ                                                             1096 UAH                          137 USD             

Стандарт 1470 UAH 184 USD 

Напівлюкс 2030 UAH 254 USD 

Люкс 2460 UAH 308 USD 

До вартості номеру входить сніданок та ПДВ. 

 

Готель «Фрапполі» **** 

вул. Дерибасівська, 13, Одеса, Україна, 65026 

Тел.: +38 (048) 746 52 96, +38 (048) 760 53 33 

Факс: +38 (0482) 35 68 00 (09)  

E-mail:  frapolli@mail.ru 

Сайт: www.frapolli-hotel.com 

Бронювання on-line: www.frapolli-hotel.com 

Категорія номеру Одномісне/Двомісне розміщення 

Двомісний стандартний 500/600 UAH 62/75 USD 

Двомісний покращений 570/690 UAH 71/86 USD 

Напівлюкс 1150/1380 UAH 144/173 USD 

Люкс 2-х  кімнатний 1400/1680 UAH 175/210 USD 

Категорія номеру Одномісне/Двомісне розміщення 

Стандарт одномісний (ванна) 700  UAH 88 USD 

Стандарт одномісний (душ) 500 UAH 63 USD 

Напівлюкс одномісний 550 UAH 69 USD 

Напівлюкс 2-х  кімнатний 800/800 UAH 100/100 USD 

Люкс 2-х  кімнатний 1300/1300 UAH 163/163 USD 

http://www.bs-hotel.com.ua/privoz.html
mailto:office@mozart-hotel.com
http://mozart-hotel.com/
mailto:office@continental-hotel.com.ua
http://www.continental-hotel.com.ua/
mailto:frapolli@mail.ru
http://www.frapolli-hotel.com/


 

Категорія номеру Одномісне/Двомісне розміщення 

Економ                                                             840/840 UAH                          105/105 USD             

Стандарт 1185/1385 UAH 148/173 USD 

Покращений 1475/1675 UAH 185/210USD 

Напівлюкс 1590/1790 UAH 199/224 USD 

Люкс 1740/1940 UAH 218/243 USD 

 

 

Готель «Дерибас» 

вул. Дерибасівська, 27, Одеса, 65026, Україна 

Тел: +38(048)700-09-10 

E-mail: booking@hotel-deribas.com 

Сайт: http://www.hotel-deribas.com/ 

Категорія номеру Вартість розміщення 

Економ                                                             400 UAH                          50 USD             

Стандарт 500 UAH 63 USD 

Бізнес 550 UAH 69 USD 

Бізнес+ 700 UAH 88 USD 

Ціни на номери вказані без вартості сніданків (сніданок 30 грн.). 

 

 

Готель «Лондонська» ***** 

Приморський бульвар, 11, Одеса, Україна, 65026 

Тел.:  +38 (048)738 01 02/12  

Факс: +38 (048) 748 04 33  

E-mail: hotel@londred.com 

Сайт: londred.com 

Категорія номеру Вартість розміщення 

Стандартний  1145 UAH 130 USD 

Покращений 1457 UAH 182 USD 

Покращений екзекьютів 1717 UAH 215 USD 

Напівлюкс   2705 UAH 339 USD 

 

Інформація про інші готелі Одеси доступна на сайті - http://www.odessa.ua/hotels/ 

Додаткову інформацію про місто можна знайти на сайті - http://www.odessa.ua/ . 

 

Інформація загального характеру 

 

Одеса - місто на чорноморському узбережжі України, адміністративний центр Одеської 

області, найбільший порт в Україні, великий промисловий, культурний, науковий і курортний 

центр; вузол шосейних і залізничних доріг. Місто-герой. 

За кількістю мешканців Одеса є четвертим містом у країні. Місто розташоване на березі 

Одеської затоки Чорного моря. Значна частина міста разом з історичним центром розташована на 

рівнині, що підноситься над морем приблизно на 50 м. Площа території міста 163 км2, щільність 

населення 6139 чол./км2. Розвинута мережа автодоріг, розташування міста поблизу річок Дунай, 

Дністер, Південний Буг і Дніпро, великі морські порти «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний», 

міжнародний аеропорт і залізниця створюють сприятливі умови для прийому, обробки, зберігання і 

транспортування вантажів, а також обробки потужних пасажиропотоків. 

В економіці Одеси домінують підприємства, пов'язані з морським бізнесом.  Важливу роль у 

життєдіяльності міста відіграють харчові переробні підприємства та підприємства легкої 

промисловості. Завдяки прекрасним санаторіям, пляжам і комплексам відпочинку Одеса 

приваблює, особливо в літній період, велику кількість туристів. 

 

http://www.hotel-deribas.com/contacts.html
http://www.hotel-deribas.com/
http://www.odessa.ua/hotels/
http://www.odessa.ua/
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