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Вельмишановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції  

«Взаємодія одиниць мови і мовлення:  
комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти», 

 
яка відбудеться 20 КВІТНЯ 2017 року у м. Києві за адресою: пр. Перемоги, 37, корпус 7. 

 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька. 

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв., на секційному – 7-10 хв. Обговорення – 10 хв. 
 

Планується робота таких секцій: 
Секція №1.   Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та 

полікультурному просторі 
Секція №2. Когнітивні дослідження мови та мовлення 
Секція №3. Соціолінгвістичні дослідження прагматичної інтерпретації мови та мовлення у 

контексті діалогу культур 
Секція №4. Сучасні підходи та інноваційні технології формування іншомовної комунікативної 

компетентності 
Секція №5. Актуальні проблеми перекладознавства у ХХІ сторіччі 

 
Для участі у конференції просимо до 17 березня 2017 року надіслати такі матеріали: 

ЗАЯВКУ на участь у роботі конференції (бланк додається) 
ТЕЗИ, оформлені згідно вимог. Вимоги до оформлення та зразок оформлення додаються.  

 
Адреса для надсилання матеріалів langflconf@gmail.com.  

     Тези доповідей публікуватимуться у збірнику матеріалів конференції, який разом із програмою 
учасники отримають під час реєстрації. Учасникам, що братимуть участь у конференції заочно, збірники 

разом із програмами надсилатимуться поштою на адресу, вказану у заявці. 
Увага! Тези доповідей, які не відповідають вимогам і надіслані пізніше вказаного терміну, не 
розглядаються; тези не рецензуються. За фактичний матеріал (статистичні дані, формули, дати, 
цитати, власні назви і т.д.) несе відповідальність автор. 

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ публікація статей у тематичному випуску наукового збірника університету: 
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського". Серія. Філологія. Педагогіка (http://visnyk.fl.kpi.ua). Видання включене до 
міжнароднх наукометричних баз, зокрема Index Copernicus, OpenAIRE, Google Scholar  

Мова статей:українська, англійська, німецька, французька. 



Розмір організаційного внеску (участь у конференції, публікація матеріалів, кава-брейк) складає 264 
грн. Потрібно перерахувати кошти за публікацію на рахунок №31257289113853; платник – ПІБ 

учасника конференції (наприклад, Петренко І.І.); отримувач – КПІ ім. Ігоря Сікорського; код 
отримувача – 02070921; банк отримувача – ГУДКСУ м. Києва; код банку отримувача – 820172; 

загальна сума – Двісті шістдесят чотири грн.00 коп.; призначення платежу – за участь у конференції 
20.04.2017, ФЛ, Б.н. 555, в т.ч. ПДВ. Копію квитанції необхідно обов’язково надіслати на скриньку 

конференції langflconf@gmail.com. Оплата приймається лише через електронний переказ коштів 
(privat24, термінали поповнення рахунку, відділення банків тощо). 

 
Публікація тез доповідей професорів та докторів наук  – безкоштовна. 

 
Детальну інформацію можна знайти на сайті кафедри http://ktppam.kpi.ua/ 

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 
 

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови, кім. 601, корпус 7,  
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, Київ, 03056 

 
ТЕЛЕФОНИ: 044 204 81 01 
                        093 402 82 10 
                        098 900 90 15 

 
ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:  

 
(044) 204 82 02 (Глінка Наталія Вікторівна) 
(050) 721 03 46 (Волощук Ірина Петрівна) 
(093) 654 74 19 (Зайченко Юлія Олегівна)   
(067) 959 00 99 (Філіпов Роман Юрійович) 



ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ 
 

Правила оформлення  
 

Обсяг тез: до 4 сторінок 
Стандарти: кегль 14 pt, міжрядковий інтервал –1,5, абзацний відступ 1,25 см, поля – верхнє, нижнє 2 

см, ліве—2,5 см, праве—1,5 см, шрифт Times New Roman.  
Типи виділення: напівжирний, курсив, напівжирний курсив.  

Мова: українська, російська, англійська, німецька, французька 
У випадку, коли текст містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх 
окремо в електронному вигляді. Копії таблиць, схем, рисунків (у електронному вигляді) необхідно 

записати окремими файлами.  
Тези подаються у текстовому редакторі MS Word (файл повинен мати розширення *.doc). Назва 

файлу має містити прізвище першого автора (співавтора). Сторінки без нумерації. 
 

Зразок оформлення 
 

КОНТРОЛЬ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

О.П. Шешко 
доцент, кандидат філологічних наук, 

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
 

     Важливість і величина перекладацької діяльності сьогодні зростає. У той же час, очевидно, що 
вона пройшла ряд кількісних і якісних змін. Цей факт викликав необхідність збільшити кількість 
висококваліфікованих перекладачів, що, в свою чергу, викликало необхідність поліпшення 
професійної підготовки майбутніх філологів. 
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