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кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови,  

кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови,  
кафедра теорії, практики та перекладу французької мови 

 

    

   

  

                         
 

 

 

Шановні студенти! 

 

Запрошуємо вас узяти участь у 

Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих 

учених з дистанційною участю 

 

ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ:  

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

A Person as a Subject of Intercultural Communication: Current Tendencies in Philology, 

Translation and Teaching of Foreign Languages 

 

яка відбудеться 11 березня 2021 року 
у м. Києві за адресою: проспект Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 601 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька. 
Форми участі у конференції: дистанційна з публікацією тез. 

 

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ: 

 
Секція № 1. Актуальні проблеми сучасної філології: семантико-стилістичні, когнітивні, 
психолінгвістичні, комунікативно-прагматичні та соціокультурні дослідження іноземних мов. 
Секція № 2. Сучасні тенденції в перекладознавстві. 

Секція № 3. Інноваційні підходи до викладання іноземних мов. 

 
Для участі в конференції до 25 лютого 2021 року необхідно надіслати на електронну адресу 

Helen.tkachyk@gmail.com електронного листа з темою «Участь у конференції «Людина» зі 

вкладеннями: 
• ЗАЯВКА для участі в конференції (форма заявки додається). Підписи можливі у вигляді 

фото, файл у форматі ПДФ. Назва файлу: прізвище латиницею, наприклад, Vlasiuk_zayavka; 

• ТЕЗИ доповіді, оформлені відповідно до вимог (зразок додається). Назва файлу: прізвище 

латиницею та номер секції, наприклад, Vlasiuk_tezy_1 

 
Участь у конференції та публікація тез БЕЗКОШТОВНА. Обсяг тез 1-2 сторінки. Оформлення 

тез за зразком. Вимоги до форматування тексту: гарнітура Times New Roman, розмір 14, міжрядковий 
інтервал 1,5 (поля: ліве, праве, верхнє та нижнє – 2 см, абзац 1,25.). Тези доповідей будуть розміщені в 
збірнику матеріалів конференції на сайті кафедри ТППАМ http://ktppаm.kpi.ua/ 

Увага! Наукові керівники несуть відповідальність за якість публікацій своїх студентів! Усі 
матеріали, які публікуються й оприлюднюються як збірки тез чи статей, перевіряються на плагіат. 

 
Оргкомітет: м. Київ, 03056, проспект Перемоги, 37, корпус 7, кімн. 601,  
Факультет лінгвістики, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

Тел. (044) 406-81-01 – кафедра ТППАМ, е-mail: ktppam@ukr.net 
067 444 59 26 – к. філол. н., доц. Ткачик Олена Володимирівна,  
068 121 67 09 – викл. Ващило Ольга Валеріївна. 
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