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Шановні колеги!

✍
Соціолінгвістика,
етнолінгвістика,
психолінгвістика і культура мовленнєвої
поведінки.
✍
Порівняльні
дослідження
в
полілінгвальному просторі.
✍
Актуальні проблеми лінгвістики в
синхронії та діахронії: стилістика, лексична
семантика, фразеологія і граматика.
✍
Навчання мови та літератури в умовах
соціокультурної освіти.
Робочі мови конференції: українська,
російська, англійська, німецька, французька.
До участі запрошуються викладачі,
молоді науковці й аспіранти.

Запрошуємо Вас до участі в

онлайн конференції
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА
МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МОВИ Й
ЛІТЕРАТУРИ
3-8 лютого 2021 року
Передбачається робота таких секцій:
✍
Актуальні
проблеми
тексту та дискурсології.

лінгвістики

✍
Вчитель ХХІ століття: виклики і
перспективи.
✍
Актуальні
проблеми
лінгвокультурології та когнітивістики.
✍

Переклад і міжкультурна комунікація.

Матеріали онлайн конференціївключають:
✍
заявку для участі (бланк заявки
додається; заявки, оформлені неналежним
чином, не беруться до розгляду);
✍
публікацію, вичитану й оформлену
відповідно до вимог (див. нижче) у вигляді
комп’ютерного файлу (rtf), надіслану на
електронну адресу, зазначену нижче;
✍
копію квитанції про сплату оргвнеску
(без
попередньої
оплати
текст
статті
публікуватися не буде).
Вимоги до публікацій:
✍
Мови
російська,
французька.
✍

статті
–
англійська
,

Обсяг статті – 
3-12 сторінок
.

українська,
німецька,

Текст слід набирати у форматі A4, шрифт набору
Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал –
1,25; поля сторінок: ліве – 3 см, праве – 3 см, верхнє
та нижнє – 2,5 см. Текст повинен бути виконаний
стилем 
Обычный
. Параметри абзацу: перший рядок
– відступ 0,7 мм, відступ зліва і справа – 0 мм,
інтервал між абзацами – 0 мм.
І-й рядок: індекс УДК (у верхньому лівому
кутку). ІІ-й рядок: ініціали та прізвище автора
(
жирний курсив
). ІІІ-й рядок: назва навчального
закладу (
курсив). ІV-й рядок: науковий ступінь, учене
звання автора (курсив).
Через один рядок відступу подається назва статті
(вирівнювання по центру, шрифт жирний). Через
один рядок відступу друкується текст статті (обсяг:
3-10 стор.) без нумерації. Допускається виділення
символів
(фрагментів
тексту)
напівжирним

шрифтом, курсивом та підкресленням. При наборі
тексту потрібно 
розрізняти символи дефісу та тире
.
Бібліографічні посилання у тексті беруться у
квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у
списку літературі, друга – номер сторінки. Номер
джерела та номер сторінки розділяються двокрапкою
з пробілом, кілька джерел – крапкою з комою, напр.:
[4], [6: 35], [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. У реченні крапка
ставиться після дужок, посилань.
✍
Список використаних джерел та літератури
(обов’язково) – напівжирний шрифт, великі літери,
окремий абзац з вирівнюванням по центру.
Бібліографічні джерела наводяться в алфавітному
порядку.
✍

Термін подачі: до 31 січня 2021 року.

Файл з матеріалами повинен бути у
форматі RTF.

Фінансові умови:
✍
організаційний

внесок

100

грн.

передбачає розсилку сертифікатів учасникам
онлайн конференції та електронну версію
вісника у PDF форматі.

1. Прізвище, ім’я, по-батькові
учасника семінару
2. Назва університету/інституту
3. Науковий ступінь, учене звання
4. Назва тексту публікації
6. E-mail учасника
7. Анотація статті (300-600 символів)

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В ОНЛАЙН
КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ
А. О. Євтушенко
Житомирський державний університет
імені Івана Франка
канд. філол. наук, доцент
Лист редактора як жанр популярного
глянцевого журналу
(текст статті)
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Ким М. Н. Жанры современной
журналистики. СПб. : Изд-во Михайлова В. А.,
2004. 336 с.
2. Редакторская подготовка изданий:
ученик / под ред. С. Г. Антоновой. М. : МГУП,
2002. 468 с. URL:
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook082/01/part-00
9.htm#i1893(дата звернення: 10.11. 2017).
!!! N.B.Зверніть увагу, що в оформленні
літератури відсутні знаки тире та
повторення прізвища автора/ів. Для

зручності, наводимо посилання із
зазначенням детальної інформації щодо
особливостей оформлення різного виду
джерел:

Телефони для довідок:
+380675854611 –к.п.н., доц.. Папіжук Валентина
Олександрівна
+380632320926 
– к.ф.н, доц. Гирин Олег Володимирович

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagaller
y/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf

Увага:усі статті будуть перевірятися
на наявність академічного плагіату.
Статті, які містять ознаки плагіату
або не відповідають вимогам
оформлення,
до
розгляду не
приймаються!
Реквізити для переказу коштів:

Бісик Олена Петрівна
ПриватБанк
5457 0822 2512 6080
При переказі обов’язково
зазначте Ваше прізвище та ім’я
E-mailдля подачі матеріалів
(публікації та заявки):
oleg_hyryn@ukr.net –
доц. Гирин Олег Володимирович
Назви обох файлів мають містити прізвище
автора, наприклад, «Іванов.rtf» та
«Іванов_заявка.rtf».

Статті буде розміщено на сайті ННІ
іноземної філології (nniif.org.ua).

Обов’язковою умовою конференції є
участь у дискусії, яка полягає у
коментуванні
публікацій
учасників
конференції (мінімум 2 коментаря).
P.S. На основі Ваших коментарів буде
визначено й нагороджено автора, стаття
якого викликала найбільший інтерес
учасників онлайн конференції!!
Технічну інформацію щодо реєстрації на
форумі буде повідомлено кожному
учасникові електронним листом на e-mail
адресу, зазначену в заявці.

Будемо вдячні Вам за поширення
інформації
про
проведення
онлайн конференції!

