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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Запрошуємо до участі у ІV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми філологічних та лінгводидактичних студій третього 

тисячоліття у студентських дослідженнях», яка відбудеться 29-30 березня 2018 року на базі 

Херсонського державного університету. 
Роботу конференції плануємо провести за такими напрямами: 

- історія української мови та мовознавства; 

- специфіка мовних норм української літературної мови, лексикологія, фразеологія, семантика в 

когнітивному та комунікативному аспектах; 

- граматика української мови; 

- лінгвостилістика; 

- соціолінгвістика; 

- стильові та жанрові особливості творів української й світової літератури; 

- пріоритетні  напрями розвитку шкільної дидактики; 

- перекладознавство; 

- компаративні дослідження романо-германських і слов’янських мов; 

- мова масової комунікації в Україні; 

- видавнича справа та редагування текстів; 

- гендерні студії у філологічних науках. 

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

Тривалість доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин, виступ на секційному засіданні – до 

10 хвилин. 

 

Умови участі в конференції: до 1 березня 2018 року надіслати на електронну адресу оргкомітету 

MRevenuk@ksu.ks.ua такі матеріали: 

 заявку про участь (назва документа – ПІБ-заявка); 

 текст статті в електронному варіанті (назва документа ПІБ-стаття); 

 або текст тез в електронному варіанті (назва документа ПІБ-тези). 

За результатами конференції буде видано безкоштовно електронний збірник тез до 31 березня 

2018 р. й електронний збірник статей – до 15 квітня 2018 р. (мова друку – українська, російська, 

англійська), які будуть розміщені на сайті ХДУ.  

Публікацію буде включено до збірника після затвердження тексту оргкомітетом конференції. 

 

Файли із заявкою на участь та тези доповідей (статтю), названі за зразком Петров А.О. Заявка. 

Петров А.О. Тези. Петров А.О. Стаття., надсилати на електронну пошту: MRevenuk@ksu.ks.ua 

 

Вимоги до оформлення тез (статей) 

У тексті тез і статті слід висвітлити постановку проблеми, короткий аналіз останніх досліджень, 

пов’язаних з порушеною проблемою і на які спирається автор, формулювання мети і завдання 

дослідження, виклад основного матеріалу, висновки, список використаних джерел, складений відповідно 

до вимог Національного стандарту України. 

 Обсяг тез доповіді має складати 3 повні сторінки, статті – 6–8 сторінок. Електронний варіант 

виконувати у форматі файла Word for Windows. Шрифт – Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий 

інтервал – 1,5. Розміри берегів: лівий – 25 мм, правий – 15 мм, верхній і нижній – по 20 мм. Відступ 

абзацу – 10 мм. Сторінки не нумеруються. 

На першому рядку в лівому куті – УДК, у правому куті – прізвище та ініціали автора напівжирними 

літерами. На наступному рядку – вчене звання, посада, прізвище та ініціали наукового керівника. Далі 

курсивом друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок – 

курсивом резюме (2–3 рядки) і ключові слова українською мовою. Через один рядок після резюме – 

основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом.  

 



 

 

 

Зразок оформлення тез (статті) 

УДК                                                                                                                                                    Дзюбата З.І. 

Науковий керівник – 

к. пед н., доц Світла. О.М. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ  

УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

 

Статтю присвячено обґрунтуванню доцільності та ефективності використання особистісного, 

діяльнісного, комунікативного, компетентнісного, системного та інтегративного підходів до 

формування комунікативних умінь учнів 5-9 класів загальноосвітньої школи.. 

Ключові слова: особистісний підхід, діяльнісний підхід, комунікативний підхід, системний підхід, 

інтегративний підхід. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
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Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер джерела в загальному 

(алфавітному) списку літератури, друга – цитована сторінка. На кожну позицію у списку літератури має бути 

посилання у тексті статті. Не подавати в тексті розгорнутих посилань.  

За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори й наукові керівники.           

Тези (статті) приймаються з рецензією наукового керівника.  

 

Тим, хто бажає долучитися до роботи конференції слід надіслати на адресу оргкомітету заявку про 

участь, матеріали (електронний варіант) і поштовий переказ за послуги друку до 1 березня 2018 року.  

Для участі в роботі конференції обов’язковим є організаційний внесок у розмірі 50 грн. (витрати на 

друкування програми конференції та сертифікатів). Для учасників, які планують приїзд, оргвнесок 

складатиме 100 грн. Проїзд, проживання та харчування – за власні кошти. Просимо повідомити 

заздалегідь про необхідність замовлення місця проживання. 

Заявки на участь, матеріали доповідей та грошові перекази надсилати  за адресою: Окуневич Т.Г., 

кафедра мовознавства, Херсонський державний університет, вул. Університетська, 27, 73000, м. Херсон 

(телефон – 0963214746; служ. 32-67-56 (205).  

У графі переказу «Для письмового повідомлення» вказати точні дані учасника. Копії квитанції 

(сканкопії) необхідно надіслати разом із заявкою та матеріалами конференції.  

 

Заявку оформлювати окремим файлом за зразком: 

Просимо включити до порядку денного ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми філологічних та лінгводидактичних студій  

третього тисячоліття у студентських дослідженнях». 
ПІБ (студента) ________________________________________________________________________________ 

Науковий керівник (Повністю ПІБ, посада, вч.звання) ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Навчальний заклад______________________________________________________________________________ 

Курс, група_____________________________________________________________________________________ 

Факультет_____________________________________________________________________________________ 

Тема доповіді__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Напрям________________________________________________________________________________________ 

Адреса, індекс__________________________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________________________ 

Ел. пошта______________________________________________________________________________________ 

Планую (необхідне підкреслити): виступити з доповіддю (до 15хв.), виступити з повідомленням (до 5хв.),  

узяти участь заочно (подати публікацію). 

 

Дата ____________      Підпис___________      

 

Усі графи треба заповнити обов’язково. Просимо  УНИКАТИ СКОРОЧЕНЬ та абревіатур. 


