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Оргкомітет: просп. Космонавта Комарова, 1, корп. 8, к. 1102,
Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики НАУ, м. Київ, 03680
Тел. (044) 406-7146;

(067) 596-6517
Шановні колеги!

Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики Національного авіаційного університету
спільно з TESOL-Ukraine та Aix-Marseille Université, Équipe sur les Cultures et
Humanités Anciennes et Nouvelles Germaniques et Slaves (ECHANGES EA 4236)
запрошують Вас взяти участь у роботі X Міжнародної конференції
«НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В МОВІ І КУЛЬТУРІ»,
яка відбудеться
17-18 травня 2017 року в м. Києві за адресою: просп. Космонавта
Комарова, 1, корпус 8, к. 1102, кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька.
Заплановано работу таких секцій:
Назва секції
та відповідальний секретар

E-mail
для надсилання заявок та
файлів з тезами доповідей

Культурологічна інтерпретація
художнього тексту
liter_inter@ukr.net
Колісниченко Анна Віталіївна
Проблема національної ідентичності
в контексті полілогу культур
american_studies@ukr.net
Конопляник Леся Миколаївна
Взаємодія національних мов сучасної
Європи
applied_linguistics@ukr.net
Білоконь Галина Михайлівна

Тел. для
довідок
+38-098-641-08-00
+38-050-530-04-72
+38-096-772-70-12
+38-050-998-97-63
+38-067-596-65-17
+38-099-214-10-20

Тематика тілесного в подоланні
+38-068-386-52-32
культурних бар’єрів / Лінгвистична
american_studies@ukr.net
інтерпретація тематики тілесного
Харицька Світлана Владимирівна
Для участі в конференції до 10 квітня 2017 г. потрібно:
1. Вислати на електронну адресу відповідної секції
• заявку для участі в конференції (бланк заявки додаємо);
• вичитані та оформлені відповідно до вимог (див. нижче) матеріали конференції у
вигляді прикріпленого файлу, надісланого на e-mail адресу секції;
• електронну копію квитанції про сплату організаційного внеску
2. Надіслати банківським переказом грошовий внесок у сумі 280 грн., що включає в
себе витрати на видання збірника матеріалів доповідей конференції і реєстраційний
внесок (обід в кафе після пленарного засідання в перший день роботи конференції,
кава, канцелярське приладдя). За умови заочної участі передбачено автоматичне
розсилання збірників з матеріалами конференції.
Реквізити для переказу коштів
Отримувач ПриватБанк
Найменування ПриватБанк
Номер рахунку 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПОУ 14360570
Найменування платежу – поповнення картки 4149 6258 0665 7951
Білоконь Галина Михайлівна
Також можете скористатися системами MoneyGram або Золота корона
Тексти доповідей буде опубліковано у збірнику матеріалів конференції, який разом із
програмою учасники конференції отримають під час реєстрації.
Матеріали доповідей повинні відповідати таким вимогам:
1. Текст потрібно набрати в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman,
розмір 14, інтервал 1,5 (поля сторінки: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє і
нижнє – 2 см.).
2. 1-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив); 2-й рядок: науковий ступінь,
звання і місто (курсивом через кому); відступ обох рядків від лівого краю 10 см.
3. Через один рядок відступу вказати назву доповіді (вирівнювання по центру,
шрифт жирний).
4. Через один рядок відступу подати тези доповіді, обсяг – до 150 рядків. За
бажанням автора обсяг може бути більшим, за умови оплати кожної додаткової
сторінки (повної чи неповної) із розрахунку 50 грн. за кожну.
Учасники конференції можуть опублікувати доповіді в формі наукових статей у
періодичному науковому виданні НАУ: «Гуманітарна освіта в технічних вищих
навчальних закладах» (затверджене ВАК України як фахове видання з мовознавства та
літературознавства). Збірник входить до міжнародної бази даних індексу наукового
цитування.
Оргкомітет

Заявка учасника
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В МОВІ І КУЛЬТУРІ
X МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

17-18 травня 2017 р.

1. Прізвище
2. Ім’я
3. По батькові
4. Місце роботи
5. Адреса для надсилання
матеріалів

6. Посада
Вчений ступінь,
наукове звання

7. Назва доповіді
8. Секція, на яку заявлено
участь і заплановано
доповідь

заочна

9. Участь:
особист
а

10. Телефони

(домашній і робочий)

11. E-mail

з публікуванням тез у збірнику Матеріалів
конференції
з публікуванням тез у збірнику Матеріалів
конференції
а також з подальшим публікуванням доповіді в
періодичному науковому виданні

