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Тематичні напрямки: 
 

1. Методика навчання іноземних мов і культур 
у загальноосвітніх навчальних закладах.  
2. Сучасні технології навчання іноземних мов і 
культур у вищих навчальних закладах.  
3. Актуальні питання комунікативної лінгвісти-
ки та дискурсології.  
4. Мовні системи: проблеми розвитку та функ-
ціонування в полікультурному просторі.  
5. Перспективні напрями сучасної лінгвоконце-
птології.  
6. Перекладацькі традиції та проблеми міжку-

льтурної комунікації. 
 

Форма участі: заочна (дистанційна). 
 

Участь у конференції передбачає публікацію 
тез в електронному збірнику матеріалів та роз-
міщення їх для ознайомлення на сайті універ-
ситету в розділі «Наука» в перший день роботи 
конференції. 
 

Мови конференції: українська, англійська, 

німецька. 

 
Учасникам конференції буде надіслано елект-

ронний збірник матеріалів конференції та сер-

тифікат участі (у форматі pdf) на зазначену 

ними електронну адресу. 
 

Умови участі в конференції 
 

Для участі у Всеукраїнській науковій інтернет 

конференції необхідно до 9 листопада 2018 

надіслати на електронну адресу 

konf.gerfil@gmail.com: 
 

1) тези, що відповідають темі, напрямкам кон-

ференції та оформлені відповідно до вимог; 

2) відомості про автора (авторів). 

3) відскановану електронну копію 

підтвердження оплати організаційного внеску. 
(Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам 

конференції одночасно з інформацією оргкомітету 

щодо прийняття наданих матеріалів) 

Електронний варіант тез та відомостей про 

автора створити у редакторі Word і зберегти в 

одному з форматів *.doc, *.docx. Файли назва-

ти прізвищем учасника конференції_зміст ма-

теріалів, наприклад: Петренко_тези та Петрен-

ко_відомості. 
 

Вартість участі у конференції становить 

50 грн. 
 

Вимоги до оформлення тез 
 

Оргкомітет приймає тези обсягом 2-4 сторін-ки, 

набрані у редакторі MicrosoftWord у вигля-ді 

комп’ ютерного файлу з розширенням *.doc, 

*.docx. Шрифт тексту – Times New Roman, 

кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац  
– 1,25, усі поля сторінок – 20 мм. Сторінки не 

нумеруються, переноси слів не допускаються. 
Відповідальність за зміст викладеного матеріалу 

несе автор тез та його науковий керівник.  

Структура тез: 
 
Перший рядок – ім’ я та прізвище автора (шрифт 

жирний курсив, вирівнювання по правому краю). 

Другий рядок – науковий керівник, ПІБ (шрифт 

жирний курсив, вирівнювання по правому краю). 

Третій рядок – назва університету (шрифт жирний 

курсив, вирівнювання по правому краю, вказується 

в дужках). 
 
Четвертий рядок – назва тез (великими літерами, 

шрифт – жирний, вирівнювання по центру. 

Посилання в тексті оформлюються у квадратних 

дужках за зразком [7, с. 11], де перше число означає 

порядковий номер у списку використаних джерел, 

друге – номер сторінки. Приклади ілюстративного 

матеріалу виділяються курсивом. Після тексту 

статті робиться однопорядковий відступ і подається 

ЛІТЕРАТУРА, оформлена відповідно до існуючих 

стандартів бібліографічного опису. 
 

Зразок оформлення тез: 
 

Марина Нагорна 
 

Науковий керівник – доц. Петренко О.С. 
 

(Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка) 
 

НАЗВА ТЕЗ 
 

Текст статті, текст статті….. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Британ Ю. В. Підсистема вправ для формування у 

майбутніх викладачів англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетенції засобами Інтер- 
 
нет-ресурсів / Ю. В. Британ // Іноземні мови. – 2013. 
 
−  №1. –  С. 34-42. 


