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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, СТУДЕНТИ, ВЧИТЕЛІ-СЛОВЕСНИКИ!

Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції "Книга в академічному дискурсі: філологічний,
методичний та мистецтвознавчий аспекти", яка відбудеться 26 – 27 квітня
2018 року у Житомирському державному університеті імені Івана Франка
(навчальний корпус № 4, ауд.604).
Напрями роботи інтернет-конференції:
1. Історія книги на теренах України.
2. Формування пізнавальних і читацьких інтересів засобами книги.
3. Художня література (філологічні та мистецькі студії).
4. Навчальні та художні видання у дослідженнях студентів.
Учасники конференції отримають програму, сертифікат та збірник наукових
праць "Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та
мистецтвознавчий аспекти" із власною публікацією.
Просимо надсилати анкету учасника та статтю двома окремими файлами
(напр.: Анкета Чупріна.doc; Стаття Чупріна.doc) до 1 квітня 2018 року
електронною поштою на адресу lingvodyd@gmail.com
Вимоги до оформлення статті:
Обсяг – від 4 сторінок формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word
for Windows 2003, 2007; шрифт - Times New Roman, розмір 14; міжрядковий
інтервал - 1,5; абз. відступ – 10 мм: поля – 20 мм. Сторінки не нумерувати. У
правому верхньому кутку: прізвище та ініціали (шрифт – напівжирний);
науковий ступінь і вчене звання, місце роботи або навчання. Назва – по центру
(шрифт – напівжирний). Використана література оформлюється у кінці тексту
під назвою "Список використаних джерел та літератури". У тексті виноски
позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера
джерела за списком та через крапку з комою – номера сторінки (сторінок),
наприклад: [5; 132-134].

Вартість друку – 25 грн. сторінка. Телефони для довідок: (097)5681701 –
Климова Катерина Яківна; (067)5912390 – Бєлова Наталія Іванівна;
(096)7002936 – Чупріна Олена Вадимівна.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ
Климова К. Я.,
доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри
лінгвометодики та культури фахової мови
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
Зміст науково-дослідної роботи студентів нефілологічних спеціальностей
педагогічних університетів з української мови
Індивідуалізація навчання, комп’ютеризація навчального процесу у
довузівський
період
формування
мовнокомунікативної
компетенції
(загальноосвітня школа, гімназія, ліцей, коледж, професійно-технічний заклад
та ін.) дають змогу вступнику — майбутньому студентові — максимально
повно реалізувати свої потенційні можливості до науково-дослідної роботи з
української мови у педагогічному ВНЗ. При цьому формується креативність,
яка є необхідною умовою творчої мовнокомунікативної діяльності педагога [2;
59 − 60].
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