
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

 «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

X Міжнародної науково-практичної конференції 

“СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ  

У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ” 

яка відбудеться 24 березня  2015 р.  
у м. Києві за адресою: пр. Перемоги, 37, корпус 7. 

 

Програма конференції передбачає пленарне та секційні засідання, участь в онлайн конференції. 

Планується робота таких секцій: 

1. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні англійської мови 

2. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні німецької мови 

3. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні французької мови 
 

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

Для участі у конференції необхідно до 1 березня 2015 р. надіслати на електронну адресу 

interconf@ukr.net наступну інформацію:  

 ЗАЯВКУ для участі у конференції (форма заявки додається); 

 ТЕЗИ ДОПОВІДІ, оформлені відповідно до вимог (зразок додається). 
 

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам: 

 Текст повинен бути набраний у WORD 97-2003 (rtf. або doc.) у форматі А4, гарнітура Times New Roman, 

кегль 14, інтервал 1,0, поля сторінок – 2 см, абзац – 1,25 см. 

 1-й рядок: назва доповіді (великими літерами, вирівнювання по центру, шрифт жирний).  

 Через рядок відступу: ініціали та прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт жирний курсив).  

 У наступному рядку друкується наукове звання, вчений ступінь, місце роботи (вирівнювання по центру, 

курсив). 

 Через рядок відступу друкуються тези доповіді (обсяг – 2-4 сторінки). 

 Список використаних джерел - Література: - друкується у наступному рядку після тез в алфавітному 

порядку згідно з вимогами ВАК (див. зразок). 

Увага! 

Тези доповідей, які не відповідають вимогам і надіслані пізніше вказаного терміну, а також 

без попередньої оплати, розглядатися не будуть; тези не рецензуються, рукописи не повертаються. 
 

   Публікація тез доповідей планується до початку роботи конференції. Збірники матеріалів 

конференції можна буде отримати у день проведення конференції.  

Детальну інформацію можна знайти на сайті конференції http://interconf.fl.kpi.ua  

 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (044) 406-82-05, (044) 406-85-37 або interconf@ukr.net 

mailto:interconf@ukr.net
http://interconf.fl.kpi.ua/
mailto:interconf@ukr.net


ЗАЯВКА 

для участі у X Міжнародній науково-практичній конференції 

“СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ  

У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ” 

 

Подати до 01.03.2015 р. 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

 

 

Місце постійної роботи 

 

 

 

 

Посада 

 

 

 

Адреса (для пересилки) 

 

 

 

Контактні телефони 

 

 

 

E-mail 

 

 

 

Тема доповіді/ 

Назва тез 

 

 

 
              виступ без публікації тез доповіді 

 

Форма участі 
              публікація тез доповіді 

 

 

              публікація тез доповіді та виступ 

 

участь в онлайн конференції 

 

Дата ___/___/_____ Підпис_____________ 

 



КОНТРОЛЬ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

О.П. Шешко 

доцент, кандидат філологічних наук, 

Національний технічний університет України «КПІ» 
 

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. 

Література: 

1. Мылова И.Б. Информационно-технологическая компетентность учителя 

начальной школы как результат профессиональной подготовки / И.Б. Мылова // Изд. 

Рос.гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. – 2006. – № 7: Психолого-педагогические науки 

(педагогика, психология, теория и методика обучения). – С. 148– 160. 

2. Maillot J. La traduction scientifique et technique /  J. Maillot. – Paris : Editions 

Eyrolles, 1981. – 233 p.  

 
 


