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Вельмишановні колеги! 
 

Кафедра іноземної філології та перекладу Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ запрошує вас взяти участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції з 

міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та 

теорії міжкультурної  комунікації». 

 

Тематика конференції: 

1. Актуальні проблеми транслятології: теоретичні та практичні аспекти. 

2. Теорія та практика технічного та художнього перекладу. 

3. Інноваційні підходи та інформаційні технології в підготовці перекладачів. 

4. Актуальні проблеми та перспективи підготовки перекладачів у контексті євроінтеграції. 

5. Сучасні проблеми та перспективи досліджень германських, романських і слов’янських  мов і 

літератур. 

6. Актуальні проблеми дискурсознавства, комунікативної лінгвістики та міжкультурної 

комунікації. 

7. Інтерактивні технології та методи навчання як засіб формування іншомовної професійної 

компетенції перекладача. 

Робочі мови конференції — українська, англійська, німецька. 

 

 

Участь у конференції передбачає публікацію тез в електронному збірнику матеріалів з його 

розміщенням на сайті Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Адреса доступу: 

http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/. 

Учасникам конференції буде розіслано електронний збірник матеріалів конференції та сертифікат 

участі (у форматі .pdf) на зазначену ними електронну адресу. 

 

Для публікації необхідно до 1 жовтня 2021 року надіслати на е-mail kifp@vtei.edu.ua наступні 

матеріали (у темі листа вказати «участь у конференції_прізвище): 

- заявку;  

- тези обсягом 3-4 (повних) сторінки, включаючи список використаних джерел (файл назвати 

прізвищем автора);  

- статті обсягом 5-6 (повних) сторінок, включаючи список використаних джерел (файл назвати 

прізвищем автора);  

- скановану квитанцію про оплату в розмірі 160 гривень за тези або за статтю 200 гривень 

(збірник у форматі PDF). Одноосібні матеріали докторів наук, професорів буде розміщено 

безоплатно. 
 

 

 

 

mailto:kifp@vtei.edu.ua


 

Реквізити для оплати організаційного внеску: 

Реквізити для оплати організаційного внеску: р/р ВТЕІ КНТЕУ 

 № UA108201720313241001202004575;  ГУДКСУ у Вінницькій обл. 

МФО 820172, код ЄДРПОУ 01562987.  

Призначення платежу: за участь у конференції (обов’язково вказати прізвище автора статті).  

Отримувач платежу: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ.  

 

Організаційний внесок включає: часткові витрати на проведення конференції, верстку збірника, 

виготовлення оригінал-макету, макетування, випуск збірника у форматі PDF. 

 

Вимоги до оформлення тез та статей: 

 Розмір паперу — А4; поля:– 2 см; основний текст — Microsoft Word з розширенням *.doc; 

шрифт — Times New Roman, 14 pt; абзац — 1 см, вирівнювання по ширині; міжрядковий 

інтервал — 1,5; сторінки не нумеруються, перенесення слів не допускаються. 

 

Зразок оформлення матеріалів: 

 

УДК 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Власне ім'я, прізвище автора (ів),  

науковий ступінь,посада /14 pt, Ж/ 
Навчальний заклад /14 pt/ 

НАЗВА /14 pt, Ж/ 

Основний текст  

 

Список використаних джерел: /14 pt, Ж/ 
(При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог, які розроблено в 2015 

році Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»). 

Ілюстративний матеріал подається курсивом. Значення слів беруться в лапки. 

Підрядкові виноски не допускаються. У тексті слід розрізняти знаки тире (–) та дефісу (-).  

Посилання в тексті на джерела зазначати в квадратних дужках [номер джерела, сторінка], 

наприклад: [1, с. 13].  

Спеціальні шрифти надсилати додатково окремими вкладеними файлами. 

 

Координатори конференції залишають за собою право повертати матеріали авторам у разі, 

якщо ними не були дотримані вимоги до їх оформлення. 
Матеріали, надіслані пізніше вказаного терміну та без попередньої оплати, не розглядаються. Тези і 

статті не рецензуються. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, відсутність плагіату несуть 

автори публікацій. 

 

 

Додаткова інформація:  

Іваницька Наталя Борисівна, завідувач кафедри іноземної філології та перекладу  

тел. 097 398 00 45. 

 

 



ЗАЯВКА 

на участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції  

з міжнародною участю  

«Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства 

та теорії міжкультурної комунікації» 

 

4 жовтня 2021 року 

 

 

Власне ім’я, прізвище (повністю)   

Науковий  ступінь, вчене звання  

Посада   

Навчальний заклад (повністю)  

Тема   

Тематичний напрямок  

Телефон  

e-mail адреса  

 

 

 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! 


