
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ 

КАФЕДРА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ 

 
Шановні колеги! 

Національний технічний університет України  

“Київський політехнічний інститут”, 

кафедра мовної підготовки іноземців факультету лінгвістики, 

запрошує Вас взяти участь у роботі 

 

III Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Викладання мови як іноземної. Світовий досвід» 

яка відбудеться 

26 травня 2016 року 

у м. Києві за адресою: вул. Металістів, 5-А, корпус 31 

 

Програма конференції передбачає пленарне засідання. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

 

Науково-практична конференція присвячена сучасним тенденціям викладання української,  російської 

та англійської мов студентам-іноземцям.  

 

Пропоновані напрями дискусії : 

 

- культура мовлення студентів іноземною мовою; 

- вплив рідної мови при вивченні іноземної мови; 

- питання специфіки викладання російської і української мов на початковому та просунутому етапах 

навчання; 

- питання методики підготовки практичних занять; 

- лінгвокраїнознавство як невід’ємна частина формування мовної компетенції; 

- соціокультурні аспекти вивчення української та російської мов 

- традиції та інновації в методиці викладання української та російської мов іноземцям 

- інтерактивні форми навчання української та російської мов; 

- сучасні методики викладання ESL. 

 

Для участі у конференції необхідно до 20 травня 2016 року надіслати на електронну адресу e-mail: 

kmpflkpi@gmail.com таку інформацію:  

ЗАЯВКУ для участі у конференції (форма заявки додається); 

ТЕЗИ ДОПОВІДІ, оформлені відповідно до вимог.  

 

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам: 

1. Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,0, 

поля сторінок – 2 см, абзац – 1,25 см. 

2. 1-й рядок: ініціали та прізвище автора (вирівнювання з правого боку, шрифт жирний). 

3.2-й та 3-й рядок: наукове звання, вчений ступінь, місце роботи (вирівнювання з правого боку, курсив). 

4. Через один рядок відступу подається назва доповіді (великими літерами, вирівнювання по центру, шрифт 

жирний). 

5. У наступному рядку друкуються тези доповіді (обсяг – до 4 сторінок). 

6. Список літератури друкується через один рядок в алфавітному порядку згідно з вимогами ВАК України 

(Бюлетень ВАК України №3, 2008 р., с. 9-13, №5, 2009р.с.26-28). 

 

Увага! Тези доповідей, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (відповідно до Закону 

України «Про авторське право й суміжні права»), надіслані пізніше зазначеного терміну не розглядаються.  

Матеріали  конференції  будуть розміщені на платформі http://conferences.uran.ua 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

НТУУ «КПІ», ФЛ, кафедра мовної підготовки іноземців, корпус 31,  

http://kmpflkpi@gmail.com
http://conferences.uran.ua/


кімната 0-07, вул. Металістів, 5-А, 

м. Київ, Україна; 03056 

Тел. (044) 236-95-01 

Відповідальна особа – Чудопалова Катерина Гаріславна. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК: (044) 236-95-01 

 

ЗАЯВКА 

для участі у III Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Викладання мови як іноземної. Світовий досвід» 

Подати до 20.05.16 р. 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь, 

вчене звання 

 

Місце постійної роботи  

Посада  

Адреса  

(для листування) 

 

Контактні телефони  

E-mail  

Тема доповіді/ 

Назва тез 

 

Дата ___/___/_____ Підпис_____________ 

 


