
ЗВІТ 

про проведення 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«НАУКА ХХІ СТОЛІТТЯ: ВИКЛИКИ, ПРІОРИТЕТИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ» (“SCIENCE OF THE XXI CENTURY: PRESSURES, PRIORITIES, 

RESEARCH PERSPECTIVES”) 

 

22 березня 2017 року на базі випускових кафедр факультету лінгвістики 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» за адресою 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7, аудиторія 115 

було проведено Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Наука ХХІ 

століття: виклики, пріоритети, перспективи досліджень» (“Science of the XXI century: 

pressures, priorities, research perspectives”) відповідно до наказу ректора № 1-88 від 15 

березня 2017 року. 

Метою проведення конференції є сприяння залученню молоді до наукових розвідок 

сучасного світу, ознайомлення студентів із найновішими вітчизняними та закордонними 

науковими досягненнями, підвищення якості навчання, обмін досвідом і поглиблення 

теоретичних фахових знань і практичних навичок у сфері наукових пошуків і досліджень, 

розвиток і реалізація творчого потенціалу студентів, зокрема розвиток умінь написання тез 

і ведення презентацій іноземною мовою. 

Основними завданнями, що постали перед організаторами конференції, є: 

 зацікавити студентів науковою діяльністю та звернути їх увагу на тенденції 

розвитку сучасної науки; 

 розвинути у студентів логічне і критичне мислення в процесі науково-дослідної 

роботи; 

 розвинути та/або вдосконалити у студентів мовну компетенцію, яка передбачає 

вільне володіння іноземною мовою; 

 розвинути та/або вдосконалити у студентів усіх спеціальностей комунікативні 

навички, які полягають у вмінні презентувати інформацію перед широким 

загалом, відповідати на поставлені питання та вести дискусію; 

 розширити та поглибити фонові знання з різних галузей знань шляхом 

взаємного обміну досвідом. 

У конференції взяли участь 190 учасників з провідних вищих навчальних закладів 

України, зокрема: студенти з Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Національного 

Авіаційного університету, Київського національного торговельно-економічного 

університету, Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». До конференції також запрошено лектора Німецької 

академічної служби обмінів, викладача спільного німецько-українського факультету 

машинобудування, викладача кафедри теорії практики та перекладу німецької мови 

факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Аню Ланґе. 

У конференції представлено 9 секцій, присвячених нагальним проблемам та 

актуальним тенденціям розвитку фізико-математичних, хімічних, біологічних, 



філологічних, технічних, економічних, філософських, медичних наук та соціальних 

комунікацій. 

Роботу конференції було проведено згідно з такою програмою: 

14:00 – 14:30 реєстрація учасників конференції 

14:30 – 16:00 відкриття конференції, пленарне засідання, доповіді учасників 

конференції та дискусія. 

Конференція була відкрита деканом факультету лінгвістики Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», кандидатом педагогічних наук, професором, професором кафедри 

англійської мови технічного спрямування №1 Саєнко Наталією Семенівною, яка 

виступила зі вступним словом. 

На пленарному засіданні було заслухано 9 доповідей студентів мовних та немовних 

спеціальностей із галузей знань філологічних, економічних, технічних та хімічних наук 

англійською, німецькою та французькою мовами, присвячених таким проблемам, як: 

інноваційна діяльність в США (Innovation Activity in the USA), структурно-семантичні 

особливості німецького молодіжного сленгу у ЗМІ (Strukturell-semantische Merkmale der 

Jugendsprache in den Medien), взаємозалежність між засобами вербальної та невербальної 

комунікації та «пастки сприйняття», які породжує інтонація (La corrélation entre le verbal et 

le non verbal et les pièges de perception engendrés par l’intonation), Новітній монстр-

стеллатор − Wendelstein 7-X (The latest Monster Stellarator − Wendelstein 7-x), Верлен у 

сучасній французькій розмовній мові (Le Verlan dans le langage français moderne), тканини 

для виготовлення подушок безпеки (The Fabric for the Airbags Production), друга позиція 

присудка в підрядному обставинному реченні зі сполучником weil (дидактичний аспект) 

(Weil-Sätze mit V-2 Stellung. Didaktischer Aspekt), роль синонімії у медичній термінології 

(Die Rolle der Synonymie in der medizinischen Terminologie), проблеми та тенденції 

розвитку соціальних комунікацій (Probleme und Tendenzen der Entwicklung der sozialen 

Kommunikation). 

На секційному засіданні учасники мали можливість прослухати доповіді з 

актуальних лінгвістичних тем. Найбільш дискусійними були такі доповіді: 

 Дослідження прагмалінгвістичного аспекту актуалізації образних засобів у 

художніх текстах (на матеріалі творів дж. Мартіна) (The Study of the 

pragmalinguistic Aspect of the Actualization of the figurative Means in Literary 

Texts (on the Basis of George Martin’s Literary Works); 

 Маркери аксіологічної оцінки в інтерет-коментарях до політичних новин в 

німецькомовних ЗМІ (Merkmale der axiologischen Bewertung in deutschen 

Internet-Kommentaren zu den politischen Nachrichten); 

 Граматичні особливості правових текстів (Grammatical Features of Legal Texts). 

Пленарне та секційне засідання пройшли на високому науковому рівні. Учасники 

конференції брали активну участь в обговоренні запропонованих тем, жваво відповідали 

на питання, дискутували, ділилися досвідом роботи та новинами у галузі наукових 

досліджень різних наук. 



На засіданні конференції після підведення підсумків її роботи було ухвалено 

рішення: 

1) відзначити високий науковий рівень представлених доповідей, а також 

актуальність дискусій з проблем, що були заслухані під час роботи конференції; 

2) вважати за доцільне розширювати і поглиблювати дослідження за напрямами 

роботи науково-практичної конференції; 

3) сприяти підвищенню рівня мовної та фахової підготовки студентів; 

4) розвивати у студентів науковий і творчий потенціал; 

5) ознайомлювати студентів з європейськими стандартами проведення наукових 

досліджень; 

6) сприяти зацікавленню студентів у міжнародних проектах з наукових 

досліджень; 

7) відобразити інформацію про результати конференції на сайтах факультету 

лінгвістики (http://fl.kpi.ua) та сайтах випускових кафедр: 

- кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови (http://ktppam.kpi.ua); 

- кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови (http://ktppnm.kpi.ua); 

- кафедри теорії, практики та перекладу французької мови (http://ktppfm.kpi.ua). 

8) членам оргкомітету конференції Баклан І.М. та Олійник Л.В. довести рішення 

конференції до відповідних інстанцій та науково-педагогічного колективу випускових 

кафедр та факультету. 

 

Рішення обговорено і схвалено одноголосно 27 березня 2017 р. 

Оргкомітет конференції 

 

 

Декан факультету лінгвістики НТУУ «КПІ»    Саєнко Н.С. 

http://fl.kpi.ua/
http://ktppam.kpi.ua/
http://ktppnm.kpi.ua/
http://ktppfm.kpi.ua/
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