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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо вас узяти участь у IV Міжнародній науково-практичній
конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки
фахівця», яка відбудеться в Полтавському національному технічному
університеті імені Юрія Кондратюка 24 квітня 2018 року.
Передбачається робота таких секцій:
1. Іншомовна підготовка фахівця в сучасному світі: досвід та
стандарти.
2. Інноваційні
методики та технології викладання перекладу у
вищому навчальному закладі.
3. Актуальні питання іноземної філології та перекладознавства.
4. Головні аспекти інтелектуальної власності у системі вищої освіти.
Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька, французька,
польська.
Форми участі у конференції
1. Очна / заочна участь у конференції з публікацією тез доповіді в
електронному збірнику матеріалів конференції. Видання збірника
матеріалів конференції планується до проведення конференції.
Вимоги до тез доповідей
Текст доповіді (обсяг – 2 – 3 сторінки) у форматі .doc або .rtf, шрифт –
Times New Roman, кегль – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, поля
сторінок – 2 см, абзацний відступ – 1 см. Текст друкується без переносів із

вирівнюванням на всю ширину сторінки. Чітко диференціюються тире (–) та
дефіс (-). Нумерація сторінок не проставляється.
1-й рядок: індекс УДК (окремий абзац із вирівнюванням по лівому
краю).
2-й рядок: назва доповіді (великими літерами, напівжирний шрифт,
окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру).
3-й рядок: прізвище та ініціали автора (окремий абзац із вирівнюванням
по правому краю, напівжирний шрифт).
4-й рядок: науковий ступінь, вчене звання, посада (окремий абзац із
вирівнюванням по правому краю).
У наступному рядку: місце роботи (без скорочень): назва установи та
населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи)
(окремий абзац із вирівнюванням по правому краю).
Через один рядок відступу друкуються тези доповіді.
Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках із зазначенням
порядкового номера джерела в списку літератури та номера сторінки: [3,
c. 37 – 38]. Підрядкові виноски не допускаються.
Ілюстративний матеріал подається курсивом; значення слів беруться у
лапки.
Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і має
бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.:
Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26 – 30; Бюлетень ВАК
України. – 2011. – № 11. – С. 11 – 19).
Зразок оформлення тез доповіді:
УДК 373.2
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ
Іванова І.І.
к. пед. н., доцент кафедри іноземної філології та перекладу
Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка
(Основний текст)
Література
1. Ситник О. П. Професійна компетентність вчителя / О. П. Ситник //
Управління школою. – 2006. – №14. – С. 2 – 9.

2. Очна / заочна участь у конференції з публікацією статті у
збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник Полтавського
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка».
Видання статей планується після проведення конференції.

Вимоги до статей
До розгляду приймаються наукові статті, написані українською,
російською або англійською мовою. Обсяг статті – 8–12 с. у форматі doc.,
розмір сторінки – А4 (верхнє, нижнє і праве поле – 2 см, ліве поле – 3 см),
міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, розмір шрифту –
14 кегль. Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. Увага: не
допускається створення абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab.
Текст вирівнюється по ширині. У тексті слід розрізняти тире і дефіс, їх
взаємна заміна не допускається.
У тексті між ініціалами та прізвищем, між ініціалами, в інших
випадках, коли неприпустимим є перенос між рядками, необхідно
використовувати нерозривний пробіл (комбінація клавіш Shift+Ctrl+пробіл).
У статті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат,
назв творів тощо. Для внутрішньоцитатного виділення використовуйте
лапки “”. Посилання давати за зразком [2, с. 45], [3, с. 5; 5, с. 67]. Рисунки,
виконані у Word, мають бути згруповані та являти собою один графічний
об’єкт.
На першій сторінці зліва розміщується УДК, через рядок – ініціали та
прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи,
e-mail (вирівнювання по центру). Наступний рядок – великими літерами
назва статті (вирівнювання по центру). З наступного рядка – анотація та
ключові слова українською мовою (анотація – 600–800 друкованих знаків;
ключові слова – від 3 до 8 термінів, розділених знаком «;»).
Текст статті повинен відповідати вимогам МОН України, згідно з
якими обов’язковими є такі структурні елементи:
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими та практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення нерозв’язаних
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напряму.
Список використаних джерел. Нумерувати джерела за абеткою, не
використовуючи функцію «Список». Оформлюється список літератури за
останніми вимогами МОН України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. –
С. 26 – 30; Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 11. – С. 11–19).
У кінці статті розміщуються анотації російською (обсяг – 500
друкованих знаків) та англійською мовами (обсяг – 2000 друкованих знаків)
та ключові слова (3–8 слів). На початку анотації слід подати відповідною
мовою прізвище автора, його ініціали та назву статті.

Зразок оформлення статті:
УДК 378.14:004.4
СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПИСЬМОВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ
B. B. Стрілець,
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземної філології та перекладу
Полтавського національного технічного університету імені Юрія
Кондратюка,
e-mail: kafedra_pntu@ukr.net
Текст анотації українською мовою…………. (600–800 знаків).
Ключові слова: …………….(3–8).
Текст статті…………………(обсяг – 8–12 стр.).
Список використаних джерел
Стрилец В. В.
СТРУКТУРА
И
СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПИСЬМЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Текст русской аннотации ………………………(500 символов).
Ключевые слова: …………………….(3–8).
Strilets V. V.
STRUCTURE
AND
CONTENT
OF
PROFESSIONAL
TRANSLATION COMPENEBCE OF FUTURE OIL AND GAS INDUSTRY
TRANSLATORS
Текст англійської анотації ……………………….(2000 знаків).
Keywords: ………………………...
Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове. Статті та тези
доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані пізніше зазначеного
терміну, а також без попередньої оплати, не розглядатимуться.
Для
участі
в
конференції
необхідно
до
30
березня
2018
року
надіслати
на
електронну
адресу:
conference.pntu@gmail.com у вигляді прикріплених файлів такі матеріали:
1) тези доповіді / статтю (файл із назвою «Прізвище автора_тези» або
«Прізвище автора_стаття», наприклад: Ivanenko_tezy.doc);
2) заявку на участь у роботі конференції (Ivanenko_zayavka.doc);

3) відскановану квитанцію (або фотокопію) чека про оплату вартості
організаційного внеску та вартості публікації (Ivanenko_oplata.jpg).
Примітка: якщо після надсилання повного пакету матеріалів
конференції Вам не відповіли протягом 3-х робочих днів, будь ласка,
надішліть матеріали повторно. Оргкомітет електронною поштою
повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів конференції.
ФІНАНСОВІ УМОВИ
Організаційний внесок за участь у конференції становить 150 грн
(витрати на видання електронного збірника тез, публікацію програми
конференції, сертифікатів учасників конференції, їх розсилку Укрпоштою та
каву-брейк). Проїзд, проживання та культурна програма – за власні кошти
учасників конференції. Доктори наук, які беруть участь у конференції
одноосібно, організаційний внесок та вартість публікації не сплачують.
Сплата за друк статті у збірнику наукових праць здійснюється із
розрахунку 20 грн за сторінку, 50 грн за друкований варіант збірки та 30 грн
за поштову розсилку збірника.
Кошти перераховувати на поточний рахунок університету:
Отримувач: Полтавський національний технічний університет імені Юрія
Кондратюка
ДКСУ
Розрахунковий рахунок: 31252227109727
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 02071100
Код призначення платежу: 25010100
з позначкою «конференція кафедри іноземної філології та перекладу».
Указати прізвище та ініціали автора.
Розміщення учасників. Про необхідність бронювання місць у готелі слід
повідомити телефоном до 30 березня 2018 р.
КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:
E-mail: conference.pntu@gmail.com
Web-сторінка: www.pntu.edu.ua
Координатори конференції:
+38 (095) 034-05-52, +38 (067) 661-11-59 – Агейчева Анна
Олександрівна;
+38 (050) 699-69-27 – Астахова Світлана Анатоліївна (з питань поселення).
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ
Місце проведення конференції – центральний корпус Полтавського
національного
технічного
університету
імені
Юрія Кондратюка,
розташованого за адресою:
36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
24.04.2018
00

00

9
– 11
– реєстрація
00
00
11 – 13
– відкриття конференції та пленарне засідання
00
00
13 – 14
– кава-брейк
00
00
14 – 16
– секційні засідання
00
00
16 – 17
– підбиття підсумків конференції
Культурна програма (за бажанням).
Від’їзд учасників.

ЗАЯВКА
на участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ»

Прізвище, ім’я та по батькові: ___________________________________
Назва доповіді: ________________________________________________
Назва секції: __________________________________________________
Місце роботи: ________________________________________________
Посада: ____ __________________________________________________
Учене звання, науковий ступінь: ________________________________
Поштова адреса: ______________________________________________
E-mail: _______________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________
Форма участі (необхідне підкреслити):
 Очна участь з публікацією статті в електронному вигляді
 Очна участь з публікацією статті в паперовому вигляді
 Очна участь з публікацією тез
 Заочна участь з публікацією статті в електронному вигляді
 Заочна участь з публікацією статті в паперовому вигляді
 Заочна участь з публікацією тез
 Слухач
Потреба в мультимедійному проекторі: так / ні
Необхідність у бронюванні житла: так / ні

