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VII Всеукраїнська студентська
науково-практична конференція
«ІНОЗЕМНІ МОВИ У СУЧАСНОМУ
КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ»
7 квітня 2016

Херсон 2016

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги та студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у VII Всеукраїнській студентській науково-практичній
конференції «Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі», яка відбудеться
7 квітня 2016 р. у Херсонському національному технічному університеті.
Передбачається робота наступних секцій:
Секція № 1 «Проблеми розвитку та функціонування мовних систем»
Секція № 2 «Актуальні проблеми перекладу»
Секція № 3 «Іноземні мови як мови професійного спілкування»
Робочі мови конфереції: українська, російська, англійська, німецька.
Під час роботи конференції плануються наступні заходи: пленарне та секційні засідання,
книжковий ярмарок, екскурсійна програма.
Тривалість доповіді на засіданні секції – до 10 хвилин, виступу в дискусії – до 3 хвилин.
Для участі в конференції необхідно до 9 лютого 2016 р.
надіслати на e-mail кафедри kafedratpp@mail.ru:
1.
2.
3.
4.

заявку на участь у конференції (див. форму заявки);
тези доповіді;
рецензію наукового керівника;
сканкопію квитанції про сплату оргвнеску

Організаційний внесок у розмірі 100 гривень з поміткою:
«Прізвище І.Б. Конференція ТПП» надіслати на адресу:
Херсонська членська благодійна організація (ХЧБО) «Элита»
Херсонська філія ПАТ комерційний банк «Приватбанк»
Рахунок 26002052308643
ЕДРПОУ / 25647731
МФО 352479
Оргвнесок включає витрати на публікацію тез доповіді, організацію та проведення
конференції.
За додатковою інформацією звертатися до ст. викладача кафедри ТПП Богдан Юлії
Брониславівни за роб.тел.: (0552) 326 948, моб.тел.: (050) 24 64 792 чи електронною
адресою: kafedratpp@mail.ru

Зразок оформлення тез доповіді
Іванов М.С., студент
Петрова В.Б., к. філол. н., доцент
Херсонський національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ
СПОРТИВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Обсяг тез доповіді має складати 2 повних сторінки (формат файла Word for
Windows, шрифт Times New Roman; розмір кегля -14; міжрядковий інтервал 1; абзацний
відступ - 10 мм; береги зверху, зліва, справа – 25 мм, знизу – 35 мм). Матеріали
розміщуються на сторінці формату А4 (210х297мм). Сторінки не нумеруються.
Розташування на сторінці: у правому верхньому кутку - прізвище та і’мя автора
(шрифт – напівжирний, розмір кегля -12). Нижче (у наступному рядку) – прізвище та і’мя
наукового керівника із зазначенням посади (шрифт – напівжирний, розмір кегля - 12).
Нижче (у наступному рядку) – повна назва навчального закладу, де навчається автор
публікації (шрифт – напівжирний, розмір кегля - 12). Нижче (через один рядок) – назва
доповіді великими літерами, напівжирним шрифтом, розмір кегля - 14, вирівнювання - по
центру. Нижче (через один рядок) з нового рядка друкується текст доповіді. Перенесення
слів у статті не допускається. Посилання на літературу – у квадратних дужках [1, с. 12]. У
наступному рядку після тексту статті з абзацу напівжирним шрифтом пишеться слово
Література. У наступному рядку друкується список літератури, оформлений за вимогами
ВАК України (розмір кегля – 14).
Література
1. Гаврилов Т. Текст між культурами / Т.Гаврилов. – Київ: Критика, 2005. – 200с.
2. Гімни країн світу: Державна символіка // Дивосвіт. – 2003. – № 1. – С. 21-26.
3. Фрумкина Р. Ода глянцевым журналам [Електронний ресурс] / Р. Фрумкина //
Русский журнал. – 2000. – 14 марта. – Режим доступу до джерела:
http://old.russ.ru/ist_sovr/20000314_frum.html
4. Newmark P. A Textbook of Translation / P. Newmark. – Longman, 2003. – 292 p.
5. Recovering Biblical Manhood and Womanhood: A Response to Evangelical Feminism //
Piper, John and Wayne A. Grudem (eds). – Wheaton, Illinois : Crossway Books, 1991. –
234 р.
Текст доповіді повинен бути уважно вичитаний і перевірений автором та
науковим керівником.
Тези доповідей учасників конференції будуть надруковані у збірці наукових праць
«Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі». Доповіді, які виконані з
порушенням правил оформлення або не відповідають тематиці конференції, не
приймаються до публікації. Учасники, чиї доповіді буде прийнято до друку, отримають
збірки на початку конференції. У разі заочної участі у конференції на запит авторів збірка
може бути вислана поштовим переказом з післяплатою.

Маємо надію на плідну співпрацю!
ОРГКОМІТЕТ

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище, ім’я, по-батькові
____________________________________________________________________________
Назва навчального закладу, спеціальності, рік навчання (курс)
_____________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь та вчене звання наукового
керівника____________________________________________________________________
Тел. моб./дом. (із кодом населеного пункту)
_____________________________________________________________________________
Домашня адреса (з індексом населеного пункту)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
е-mail _______________________________________________________________________
Назва доповіді_______________________________________________________________
Назва секції, в роботі якої Ви плануєте взяти участь______________________________
_____________________________________________________________________________
Очна/заочна участь__________________________________________________________
Необхідність надсилання збірника у разі заочної участі___________________________
Потреба у застосуванні технічних засобів під час
виступу_____________________________________________________________________
Потреба у поселенні_______________________________________________
Дата та час Вашого прибуття для організації зустрічі та розміщення
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

У разі будь-яких змін просимо завчасно повідомити оргкомітет!

