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Шановні студенти! 
Запрошуємо Вас узяти участь у 

Всеукраїнській студентській науково-

практичній конференції 

«Наука ХХІ століття: виклики, 
пріоритети, перспективи досліджень», 

яка відбудеться 

22 березня 2017 р. 
у м. Києві за адресою: проспект Перемоги, 37, 

корпус 7, Національний технічний університет 

України «КПІ імені Ігоря Сікорського», ФЛ, 

кафедра теорії, практики та перекладу 

німецької мови, кафедра теорії, практики та 

перекладу англійської мови, кафедра теорії, 

практики та перекладу французької мови. 
 

Робочі мови конференції: німецька, 

англійська, французька. 
 

 

 

Форми участі у конференції: 

1. Особиста участь, що передбачає виступ із 

доповіддю (з публікацією тез доповіді) – 5-7 хв. 

Обговорення – 5 хв. 

 

2. Заочна участь у конференції (з публікацією 

тез). 
 

Тематичні напрямки роботи конференції: 

 

Н а з в а  с е к ц і ї  E-mail 

для надсилання заявок та 

файлів з тезами доповідей 

Проблеми та  
тенденції розвитку 

 
1) фізико-

математичних 
наук; 

2) хімічних наук; 
3) біологічних 

наук; 
4) геологічних 

наук; 
5) філологічних 

наук; 
6) технічних наук; 
7) економічних 

наук; 
8) філософських 

наук; 
9) юридичних 

наук; 
10) медичних наук; 
11) соціальних 

комунікацій. 

studkonf2017@ukr.net 

 

Для участі в конференції до 15 лютого 2017 р. 
необхідно: 

1. Надіслати на електронну адресу: 
 заявку для участі в конференції (бланк заявки 

додається). Документ із заявкою називати за 
прізвищем та ім’ям автора, писати латиницею, у 

кінці назви документу вказати номер 
секції, напр. Kostenko_M_6zvk (цифра 6 – 
це номер секції «Проблеми та тенденції 
розвитку технічних наук»); 

 вичитані та оформлені відповідно до 
вимог (див. нижче) тези доповіді у 
вигляді комп’ютерного файлу (файл 
створювати у редакторі Word). Файл з 
тезами називати за прізвищем та ім’ям 
автора, писати латиницею, у кінці назви 
вказати номер секції, напр. 
Kostenko_M_6. Назву файлу зазначати 
також в темі електронного листа. 

 

2. Переказати на рахунок (квитанція буде 

надіслана після завершення терміну прийому 

тез доповідей) грошовий внесок на видання 

збірника тез доповідей (якщо їх обсяг не 

перевищує встановлених вимог (див. нижче)). 

Організаційний внесок + % банку за 
здійснення переказу коштів потрібно сплатити 
протягом 10 днів після отримання на Вашу 
поштову скриньку квитанції для оплати від 
організаторів конференції. Увага! Здійснити 
переказ можна через будь-який банк України 
окрім Ощадбанку та Укрпошти. 

Обов’язково надіслати скановану квитанцію 
про сплату організаційного внеску. Без 
підтвердження оплати тези доповіді 
друкуватись не будуть. 

Усі витрати (проїзд, проживання, харчування 
тощо) – за рахунок учасників конференції. 

Тези доповідей публікуватимуться у збірнику 
матеріалів конференції, який учасники 
отримають під час реєстрації. Учасникам (які не 
є студентами НТУУ «КПІ»), що братимуть 
участь у конференції заочно, збірники 
надсилатимуться звичайною / Новою поштою на 
адреси, вказані в заявках та за рахунок 
отримувача. 

Після надсилання на електронну адресу 
конференції заявки та тез доповіді оргкомітет 
протягом 3 робочих днів електронною поштою 



повідомить учасника конференції про отримання 
та прийняття матеріалів. 
 

 

Тези доповідей повинні відповідати таким 

вимогам: 

1. Текст повинен бути набраний у Word у 

форматі А4, гарнітура Times New Roman, 

розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5 (поля 

сторінок: ліве, праве –  2 см, верхнє та нижнє –  

2 см), абзац 1,25. 

2. 1-й рядок: ім’я, по батькові (звичайними 

літерами) та прізвище (великими літерами) 

автора (вирівнювання по центру шрифт 

напівжирний курсивом, розмір 14); 

3. 2-й, 3-й (і 4-й) рядки: відомості про автора (про 

авторів
1
): вказати курс навчання (в дужках – 

групу), факультет / інститут, повну назву 

навчального закладу (повністю курсивом через 

кому); інтервал 1 (лише для відомостей про 

автора (авторів)); 

4. Далі через рядок: назва доповіді (вирівнювання 

по центру шрифт напівжирний ВЕЛИКИМИ 

ЛІТЕРАМИ, розмір 14), нижче назва доповіді 

українською мовою; 

5. Через один рядок відступу подається текст 

(тези) доповіді (вирівнювання по ширині). 

Обсяг: 1 – 2 сторінки формату А4. 

6. Після тексту доповіді подається Список 

літератури (пронумерований список; 

вирівнювання по ширині, розмір 12) – в 

алфавітному порядку, відповідно до чинних 

стандартів. Назва література (мовою тез) 

друкується через один рядок після основного 

тексту (шрифт напівжирний). Ілюстративний 

матеріал подається курсивом. Значення слів 

тощо беруться в лапки. 

                                                           
1
 якщо тези підготували кілька авторів (у співпраці); не 

більше трьох авторів на одні тези 

7. Підрядкові виноски не допускаються. 

8. У тексті слід розрізняти знаки тире (–) та дефісу (-). 

9. Посилання в тексті на джерела зазначати в 

квадратних дужках [номер джерела, сторінка], 

наприклад: [1, S. 13]. У реченні крапка ставиться після 

квадратних дужок (посилань). 

10. Спеціальні шрифти надсилати додатково окремими 

вкладеними файлами. 

 Файли з тезами та заявками обов’язково повинні 

бути надані в електронному вигляді. 

 

Вимоги до змісту тез: 

- вступ: актуальність проблеми, узагальнення досвіду 

науковців з проблеми дослідження, виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 

присвячуються означені тези, визначення цілей тез; 

- основна частина: аргументований виклад основного 

матеріалу дослідження; 

- висновки, перспективи подальших досліджень з 

проблеми. 

 

Увага! 

Координатори конференції залишають за собою 

право повертати тези авторам у разі, якщо ними не 

були дотримані вимоги до їх оформлення. 

Тези доповідей, надіслані пізніше вказаного терміну, 

а також без попередньої оплати, не розглядаються. 

Думки авторів можуть не збігатися з позицією 

редколегії. Відповідальність за достовірність фактів, 

цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори 

публікацій. 
 

 

Оргкомітет: м. Київ, 03056, проспект Перемоги, 

37, корпус 7, кімн. 701 

Факультет лінгвістики, НТУУ «КПІ» 

Тел. (044) 204-83-11. 

Відповідальні: 
 
cтарший викладач кафедри теорії, 
практики та перекладу німецької мови ФЛ 
Олійник Лідія Володимирівна 
(моб. 098 277 64 33); 
 
канд. філол. наук, доцент кафедри теорії, 
практики та перекладу німецької мови ФЛ 
Івашкевич Леся Сергіївна 
(моб. 067 978 68 03); 
 
старший викладач кафедри теорії, 
практики та перекладу німецької мови ФЛ 
Володько Анна Миколаївна 
(моб. 097 885 26 11); 
 
канд. філол. наук, старший викладач 
кафедри теорії, практики та перекладу 
німецької мови ФЛ Баклан Ірина Миколаївна 
(моб. 096 580 63 14); 


