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Київський національний університет імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у І міжнародній
конференції «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі», яка
відбудеться на економічному факультеті університету за адресою м. Київ 03022, вул. Васильківська 90-а, 19
вересня 2014 р.
Співорганізатори конференції:
 Кафедра іноземних мов природничих факультетів Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
 Кафедра іноземних мов за фахом Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету
 Кафедра іноземних мов та технічного перекладу гуманітарного факультету Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності.
Конференція присвячена осмисленню сучасних та перспективних тенденцій дослідження іноземних мов
у глобалізованому економічному просторі; визначенню напрямів актуалізації викладання та вивчення
іноземних мов професійного спрямування; обговоренню інноваційних підходів до формування мовних
компетенцій та академічних вмінь; залучення сучасних технологій до викладання та вивчення іноземних
мов професійного спрямування та активізації міждисциплінарних досліджень. Тематика конференції також
охоплюватиме низку актуальних проблем та шляхи їх вирішення з урахуванням таких факторів як
глобалізація освіти та міжнародна стандартизація вимог до володіння іноземною мовою, розвиток сучасних
інформаційних технологій та їх лінгводидактичний потенціал, нові сучасні підходи до аналізу мовних
факторів і їх практичне втілення.
Напрямки роботи конференції:
1. Викладання іноземних мов професійного спрямування в умовах глобалізації освіти та академічної
мобільності.
2. Теоретико-методологічні проблеми лінгвістичних досліджень.
3. Актуальні проблеми перекладу та його викладання в умовах глобалізації науки і національних
економік.
4. Інноваційні технології в дослідженні та викладанні іноземних мов у глобалізованому освітньому
просторі.
5. Перспективи сучасних міждисциплінарних досліджень: прикладна лінгвістика, етнолінгвістика,
соціолінгвістика, психолінгвістика, лінгвокультурологічні студії та філософія мови.
В роботі конференції передбачені пленарне засідання, робота секцій, вебінар, сертифіковані майстеркласи. Регламент виступів на секціях – 10 хв. Робочі мови: англійська, українська, російська.
Організаційний внесок за участь в конференції складає 150 грн. Організаційний внесок включає
інформаційний пакет учасника, друк тез доповідей (обсягом до 4 повних сторінок) у збірнику матеріалів

конференції, технічний супровід, кава-брейки. Надрукований збірник матеріалів та програму конференції
учасники отримають під час реєстрації.
Ключові дати конференції:
- подання заявок на участь в конференції з анотаціями доповідей – до 19 травня 2014 року;
- надсилання заявниками підтвердження їхньої участі у конференції та розподіл доповідей по
секціях – до 30 травня 2014 року;
- сплата організаційного внеску за участь у конференції та надсилання тексту тез – до 19 червня 2014
року;
- надсилання електронної версії програми конференції – до 10 вересня 2014 року;
- проведення конференції – 19 вересня 2014 р.
Умови участі у конференції:
Заявки на участь в роботі конференції із зазначенням теми доповіді та анотацією на одній з робочих мов
конференції (100-150 слів), приймаються до 19 травня 2014 р. за електронною адресою: conf2014@i.ua.
Текст тез (обсягом до 4 повних сторінок) та підтвердження оплати оргвнеску (відсканована квитанція)
надсилається на електронну адресу конференції до 19 червня 2014 р. Документи надсилаються одним
електронним листом з трьома вкладеними файлами: один з тезами, другий – з квитанцією. У темі
електронного листа та назві файлів необхідно вказувати прізвище учасника/автора.
Оргкомітет конференції надішле підтвердження про участь у конференції та запрошення (у разі потреби)
на вказану у заявці електронну адресу учасника не пізніше 30 травня 2014 р.
Організаційний внесок сплачується за наступними реквізитами:
Отримувач: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 60.
Р/р 31252302214095 в ГУ ДКСУ м. Києва
Код банку (МФО) 820019
Код ЄДРПОУ 02070944
Призначення платежу: конференція "Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому
економічному просторі", ПІБ учасника
Вимоги до оформлення тез для друкування у збірнику матеріалів конференції:
1. Текст тез надсилаються на електронну адресу оргкомітету конференції до 15 березня 2014 р
прикріпленим .rtf або .doc файлом. У назві файлу необхідно вказати прізвище автора. (Наприклад:
Петров_тези.doc)
2. Обсяг тез доповідей – до 4 повних сторінок формату А4. Стандарт оформлення тексту тез - шрифт
Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25, поля: праве 2 см., ліве 3 см,
нижнє і верхнє – 2 см.
3. УДК у лівому верхньому кутку. Перед назвою доповіді у правому верхньому куті зазначається
звичайними літерами жирним курсивом – прізвище та ініціали автора (авторів), нижче курсивом –
науковий ступінь, вчене звання, на наступному рядку курсивом – місце роботи (назва установи, назва
країни). Відцентрована НАЗВА доповіді друкується великими літерами жирним по центру 14 кеглем.
4. Оформлення посилань у тексті статті: [Петров 2002, 24]
5. Література подається в кінці тез 12 розміром шрифту, в рядок, в алфавітному порядку відповідно до
чинних стандартів ДСТУ ГОСТ 7.80, ПІБ автора виділяється курсивом.
Додаткові можливості публікацій:
За рекомендацією наукового комітету конференції для учасників передбачено можливість опублікувати
статті на основі матеріалів, апробованих під час конференції, у фахових виданнях Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (за умови дотримання вимог до оформлення статей та за кошт авторів).
Оргкомітет конференції:
Кафедра іноземних мов, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, вул. Васильківська 90-а, кім. 1006, 03022, м. Київ, Україна, тел. +38 (044) 526-39-68.
Всі питання, пов’язані з роботою конференції, надсилайте на електронну адресу: conf2014@i.ua
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мобільний:

виступити з доповіддю + публікація тез
взяти участь як слухач + публікація тез

Якщо потрібно,
вкажіть, які технічні
засоби Вам необхідні
для виступу

За додатковою інформацією просимо звертатися до оргкомітету конференції
за електронною адресою: conf2014@i.ua

