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Телефони для довідок: 

(057) 707 31 24 

Факс (057) 706 15 54 

050 10  94  653 

к.філол.н., доц. Ільєнко Олена Львівна 

050 101 60 53 

член оргкомітету  

канд. філол. наук, доц. Зубенко Світлана 

Олександрівна 050 101 60 53 

 

член оргкомітету  

канд. пед. наук, доц. Крохмаль Алла 

Миколаївна 

Календар форуму: 

Прийом заявок на участь у форумі, тез 

доповідей та організаційних внесків – до 15 

травня 2020 р.  

Публікація статей – 20 червня 2020р. 

Дата проведення форуму 25 вересня 2020р., 

9:00 – 16:00 
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Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у  

Міжнародному Форумі молодих вчених 

«Молоді дослідники у глобалізованому 

світі: перспективи та виклики» 

“Young Researcher in Global World: 

Vistas and Challenges”, 

 

що відбудеться 25 вересня 2020 року у 

Харківському національному університеті 

міського господарства імені О.М.Бекетова 

 

Тематичні напрями роботи форуму: 

1. Сучасні проблеми розвитку 

демократії. Юридичні засади розвитку 

демократії. 

2. Інноваційні напрями розвитку 

менеджменту та туризму. 

3. Сучасні аспекти розвитку 

економіки та фінансової безпеки. 

4. Новітні досягнення у технічних 

науках, екології та архітектурі. 

5. Методологія викладання. 

Інноваційні методи викладання іноземних 

мов у вищих та середніх навчальних 

закладах. 

 

Робочі мови форуму: 
англійська, німецька, французька, польська 

 

Організаційний внесок 

Організаційний внесок за кожного 

учасника – 150 грн., що включає витрати на 

проведення Форуму, видання програми, збірки 

наукових праць та її розсилку, проведення 

кава-брейку.  

 На одну публікацію розсилається один 

авторський екземпляр збірки тез. 

             Запрошуємо викладачів англійської 

мови у рамках п’ятої секції опублікувати 

статті обсягом  5 сторінок і більше. Оплата 

статей – 250 гривень за 5  сторінок і 50 гривень 

за кожну наступну  сторінку. 

             Публікація збірки тез планується на 

червень 2020р. до проведення Міжнародного 

Форуму молодих вчених. 

 Тексти тез та статей повинні бути 

ретельно відредаговані. Відповідальність за 

зміст доповіді несе автор.  

Порядок оплати 

Громадська організація “Асоціація 

вчителів англійської мови 

 “ТІСОЛ- УКРАЇНА” 

п/р UA893257960000026008300476660 

ТВБВ № 10013/0289 ФЛОУ АТ 

“ОЩАДБАНК” 

МФО (код банку) 325796 

Код в ЄДРПОУ 33073458 

Призначення платежу: Реєстраційний 
внесок, Прізвище відправника 
Для участі у Форумі надсилайте наступні 

документи на електронну адресу 

kharkivforum2015@gmail.com 

1) Заявка на участь 

https://forms.gle/1QDSoZ7CiXG
rQCmL6  ( Сtr+Click) 

2) Доповідь (у назві файла вказується ім’я 

та номер секції )   Petrenko_1 

3) Відсканований чек про оплату ( у назві 

файла вказувати прізвище). 

 

Вимоги до оформлення матеріалів форуму 
Доповіді у вигляді тез подаються в 

електронному вигляді обсягом 2-3 стор. 

формату А-4 

Матеріали, що не відповідають 

пред’явленим вимогам, оргкомітетом до 

друку не приймаються. 

- матеріали друкуються на одній з 

робочих мов; 

- текстовий редактор Word (версія 

6.0 або вище), Times New Roman 14 pt 

через 1,5 інтервали; 

- поля: ліве – 30, верхнє і нижнє – 25, 

праве – 20 мм; 

- заголовок друкується великими 

літерами від поля; 

- через 2 інтервали – ініціали та 

прізвища авторів, наукова ступінь; 

- через 1 інтервал – назва закладу 

(установи) та міста  

Зразок оформлення доповідей у вигляді 

тез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

PROJECT RISK MAMAGEMENT PRACTICIES 

OLGA PETRENKO, student  

IRINA POLIVNA, Associate Professor, PhD (Economics) 

SVITLANA MOROZ, Senior Teacher, English Language 

Adviser 

 

O.M.Beketov National University of Urban Economy in 

Kharkiv 

Understanding project management enables project teams 

to more effectively fulfill public service expectations.                                   
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