ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище, ім’я, по-батькові
учасника Інтернет-конференції
Назва університету/інституту,
курс навчання
Відомості про наукового
керівника (учений ступінь,
наукове звання, посада)
Назва публікації
Секція, в рамках якої
планується доповідь
Контактний номер телефону
E-mail учасника
Фінансові умови:
 організаційний внесок 100 грн. передбачає
електронний варіант збірника матеріалів
конференції,
програму
конференції
та
сертифікат учасника;

E-mail
для
пересилки
електронного
варіанту
матеріалів
конференції
(публікації та заявки):

conference.nni@gmail.com
Назва файлу повинна складатися з прізвища
автора,
наприклад,
«Іванов.rtf»
та
«Іванов_заявка.rtf».

Матеріали мають бути збережені у
форматі .rtf
Будь-яку
додаткову
інформацію
можна
отримати, надіславши електронного листа
організаційному комітету на e-mail:

Житомирський державний університет імені
Івана Франка
Кафедра міжкультурної комунікації та
іншомовної освіти
Волинський національний університет
імені Лесі Українки
Кафедра романських мов та
інтерлінгвістики
Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника
Кафедра англійської філології
Університет імені Альфреда Нобеля
Кафедра англійської філології та перекладу

conference.nni@gmail.com
та за номерами телефонів:
Климович Юлія Юріївна
+38 096 643 04 30
Лісова Юлія Олександрівна
+38 098 746 74 52

Реквізити для пересилки коштів

Ковальчук Наталія
Олександрівна
4149 4991 5378 7815
При переказі коштів
враховувати комісію банку й
обов’язково вказувати
призначення платежу:
конференція та ПІП
учасника конференції

Міністерство освіти і науки України

Актуальна інформація щодо конференції
буде розміщена на

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Запрошуємо Вас до участі у
XV Всеукраїнській науково-практичній
конференції студентів, аспірантів
та молодих науковців

офіційній сторінці Інтернет-конференції:
http://www.facebook.com/students.laboratory

Оргкомітет буде вдячний Вам за
інформування своїх колег щодо
проведення конференції!

Чекаємо на зустріч з Вами!

«СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ»
11 листопада 2022 року
м. Житомир

ЗАПРОШЕННЯ
Запрошуємо Вас до участі у
XV Всеукраїнській науково-практичній
конференції студентів, аспірантів та молодих
науковців

«СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ»
Пленарне та секційні засідання конференції
відбудуться 11 листопада 2022 року у
Навчально-науковому
інституті
іноземної
філології
Житомирського
державного
університету імені Івана Франка.
Передбачається робота таких секцій:
 Дискурс у міжкультурній комунікації:
вербальні й невербальні засоби спілкування.
 Лінгвокультурологія та когнітивістика.
 Переклад і міжкультурна комунікація.
 Актуальні проблеми лінгвістики в
синхронії та діахронії: стилістика, лексична
семантика, фразеологія і граматика.
 Навчання іноземної мови в умовах
соціокультурної освіти.
 Актуальні проблеми літературознавства.
Естетичні особливості літературного процесу
різних епох у соціально-історичному і
культурному контексті.
За матеріалами конференції буде укладено
електронний збірник наукових робіт.
Робочі мови конференції – українська,
англійська, польська, російська, німецька,
французька.

Матеріали конференції включають:
 заявку для участі (бланк
заявки
додається);
 вичитані та оформлені відповідно до
вимог
(див. нижче) тези
у вигляді
комп’ютерного файлу  надсилаються на
відповідну електронну адресу;
 рецензію наукового керівника (сканкопія);
 копію квитанції про оплату оргвнеску
(скріншот).
Вимоги до оформлення тез в
електронному збірнику наукових робіт:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді
та її актуальність.
2.
Короткий
аналіз
опрацьованих
та
використаних
досліджень
(історіографія
проблеми).
3. Виклад
основного
матеріалу
з
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
4. Висновки.
5. Джерела та література.


Обсяг публікації – 2-5 сторінок.
Текст слід набрати у форматі A4, шрифт набору
Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал
– 1; поля сторінок: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см,
верхнє та нижнє – 2 см. Текст повинен бути
виконаним стилем Обычный.
Параметри абзацу: перший рядок – відступ
0,5мм, відступ зліва і справа – 0 мм, інтервал між
абзацами – 0 мм.
І рядок: ініціали та прізвище автора
(напівжирний курсив).
ІІ рядок: назва навчального закладу (курсив).
ІІІ рядок: учений ступінь, наукове звання,
ініціали та прізвище наукового керівника (курсив).
Через один рядок відступу подається назва тез
(вирівнювання по центру, усі великі літери, жирний
шрифт). Через один рядок відступудрукується текст
статті. 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, номер
джерела з 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, маленькі
літери, окремий абзац з вирівнюванням по центру.
Бібліографічні джерела наводяться у алфавітному
порядку та оформлюються згідно ДСТУ 8302:2015.

Усі матеріали проходитимуть перевірку
на плагіат!!!

Матеріали приймаються до 6 листопада!
Тези, які не відповідають вимогам
оформлення, до розгляду не приймаються!
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ
А. О. Євтушенко
Житомирський державний університет імені
Івана Франка
Науковий керівник:
к. ф. н., доц. Жуковська В.В.
ЛИСТ РЕДАКТОРА ЯК ЖАНР
ПОПУЛЯРНОГО ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛУ
(текст статті)
Список використаних джерел та літератури
1. Мірошниченко І. Г. Сучасні підходи до типології
масмедійного
дискурсу.
URL:
http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/9998/1/Miroshnyche
nko.pdf (дата звернення: 22.12.2019).
2. Салимовский В. А. Речевой жанр. Стилистический
энциклопедический словарь русского языка / под. ред. М. Н.
Кожиной. 2-е изд., испр. и доп. М. : Флинта: Наука, 2006. C. 56–
57.
3. Федоров
А.
В.
Словарь
терминов
по
медиаобразованию,
медиапедагогике,
медиаграмотности,
медиакомпетентности. Таганрог : Изд-во Таганрог. гос. пед. инта, 2010. 64 с.

