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Вельмишановні колеги! 

 

Кафедра української та іноземних мов Уманського національного 

університету садівництва запрошує Вас взяти участь у роботі ІІ 

Всеукраїнської інтернет-конференції “Проблеми лінгвістики й методики 

викладання мов у контексті входження України в Європейський 

простір”, що відбудеться 11 квітня 2019 року. 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Слов’янські, германські та романські мови: лінгвістичні студії. 

2. Психолого-педагогічні та методичні проблеми дослідження мов.  

3. Філософські, історичні та соціологічні аспекти розвитку національних 

мов. 

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька. 

Для публікації матеріалів конференції авторам необхідно надіслати до 

5 квітня 2019 року на електронну адресу Оргкомітету конференції 

karychkovska@gmail.com  

 тези в електронному варіанті з дотриманням вимог до оформлення; 

 заявку на участь у конференції, обов’язково вказавши мобільний 

контактний телефон та електронну пошту (зразок додається); 

 
Назви файлів мають містити прізвище автора, наприклад: 

Василенко_тези, Василенко_заявка. 

 

Протягом трьох днів після відправки матеріалів на електронну 

адресу Оргкомітету на електронну пошту автора надійде повідомлення 

про їх отримання. У разі неотримання повідомлення автору слід 

зв’язатися з Оргкомітетом конференції. 

Тези, що не відповідають вимогам або надіслані пізніше вказаного 

терміну, не розглядаються. Відповідальність за достовірність фактів, 

цитат, власних імен та назв несуть автори публікацій.  

До початку конференції автори отримають електронний варіант 

збірника на свою електронну адресу. 

За додатковою інформацією звертатися: (098) 885-88-15 – 

Каричковська Світлана Петрівна 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ: 

1. Тези доповідей не повинні перевищувати трьох повних сторінок 

тексту, сформованого у редакторі MS Word. Таблиці, формули, 

графіки не приймаються. Файл із тезами подається без 

нумерації сторінок.  

2. Текст подається у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням 

*.doc або *.docx 



3. Усі текстові матеріали набираються однією гарнітурою Times 

New Roman Cyr, розмір шрифту 14 пунктів, відстань між рядками 

– 1, абзац – 1,25 см.  

4. Параметри сторінки: розмір стандартний А4, розташування 

книжне, верхній і нижній, лівий і правий береги – 20 мм.  

5. Список літератури повинен бути оформлений відповідно до 

чинних стандартів. 

6. Посилання в тексті на літературу подається в квадратних дужках 

(напр. [2, c. 87]). 

 

 

ТЕКСТ ПОВИНЕН ВІДПОВІДАТИ ТАКІЙ СТРУКТУРНІЙ 

СХЕМІ: 

1. Ініціали, прізвища авторів (малі напівжирні літери, 

вирівнювання по правому краю). 

2. Науковий ступінь і вчене звання (курсив, вирівнювання по 

правому краю).  

3.  Назва організації / закладу, де працює / навчається автор 

(співавтор) (курсив, вирівнювання по правому краю). 

4.  НАЗВА ТЕЗ (великі напівжирні літери, вирівнювання по 

центру). 

5.  Текст тез, (вирівнювання по ширині).  

6.  Список використаних джерел (малі напівжирні літери, 

вирівнювання по центру). 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Я.В. Бечко  

к.філол.н., доцент кафедри української та іноземних мов  

Уманського національного університету садівництва 

 

СЕМАНТИКА ВОГНЮ І ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В АНГЛІЙСЬКИХ 

ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕМАХ 

 

Текст тез доповіді 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Неруш Г. І. Зіставний аналіз чесько-української анімалістичної 
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– К. : Либідь, 1993. – 768 с. 

4. Черниш Т. О. Чому сльози гіркі? / Т. О. Черниш // Культура слова. 

– 1981. – Вип. 20. – С. 80-84. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у ІІ Всеукраїнській інтернет-конференції “Проблеми 

лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України 

в Європейський простір”, що відбудеться 11 квітня 2019 року 

 

Прізвище ________________________________________ 

Ім’я _____________________________________________ 

По батькові ______________________________________ 

Місце роботи (організація) _________________________ 

Посада __________________________________________ 

Вчене звання _____________________________________ 

Науковий ступінь _________________________________ 

Назва доповіді ____________________________________ 

Телефони (моб., дом., служб.) _______________________ 

E-mail ___________________________________________ 


