
Додаткова інформація: you2014ua@gmail.com 

Шановні колеги, 

студенти, аспіранти та 

молоді вчені! 

Маємо за честь запросити Вас 
до участі у  

V Міжнародній науково-

практичній конференції 

«Молодь України у контексті 
міжкультурної комунікації» 

яка відбудеться  

02 квітня 2019 року 

за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська 
набережна 18, Університет ім. Альфреда Нобеля, 
Зала Нобелівських лауреатів.  

Програма конференції передбачає пленарне 

засідання та роботу секцій: 

 Сучасні проблеми мовознавства та перекладу  

 Проблеми сучасних досліджень зарубіжної 
літератури  

 Суспільно-політичні проблеми сьогодення  

 Соціокультурні аспекти вивчення сучасних 
іноземних мов (англійської, німецької, 
французької, іспанської, польської)  

 Проблеми навчання іноземних мов. Педагогіка  

 Психологія  

Робочі мови конференції: англійська, німецька, 

іспанська, італійська, французька, польська, 
українська*, російська*. 
 

*рекомендується студентам 1-2 курсу мовних 
спеціальностей, або тим, чия спеціалізація не 
пов’язана з іноземними мовами. 
 

Для включення у програму конференції 
розглядаються заявки, тези або статті, які були 

отримані оргкомітетом не пізніше  

 

01 березня 2019 року 

Умови участі 

Тези або стаття подаються в електронному 

вигляді на адресу конференції 

you2014ua@gmail.com 

Обсяг – 1 повна сторінка (тези), до 4 сторінок 
(стаття), включаючи інформацію про посаду, ПІБ 
наукового керівника та консультанта з мови, яка є 
обов'язковою частиною тез.  

Шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, інтервал – 
1, абзацний відступ – 10 мм, всі поля — по 25 мм.  

Файл має бути названий прізвищем автора 
(Ivanova-tezy.doc). Формат Microsoft Office Word  

Схема оформлення:  

- Ініціали та прізвище автора праворуч 
напівжирним шрифтом; 

- назва ВНЗ праворуч напівжирним курсивом; 
- між назвою ВНЗ та назвою тез (статті) 

пропустити рядок; 
- назва відцентрована ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ 

НАПІВЖИРНИМ ШРИФТОМ; 
- між назвою та текстом пропустити рядок; 

- кожен абзац тексту тез (статті) починається з 
відступу 1 см; 

- ілюстративний матеріал подається курсивом; 

- посилання на список літератури є 
обов’язковими для статті, нумеруються у 
порядку цитування [1, с.15], оформлюються 
згідно з рекомендаціями міністерства 
(див. додаток); 

- після тексту тез (статті) праворуч вказується 

науковий керівник та консультант з мови, 

їхня посада. 
У рамках конференції прийнято наступні 
відповідники посад: 

Викладач – англ. Lecturer, франц. Enseignant, 

нім. Hochschullehrer, іспан. Catedrático, 
італ. Insegnante 
Старший викладач – англ. Senior Lecturer, 
франц. Maître-assistant, нім. Oberhochschullehrer, 

іспан. Catedrático Principal, 
італ. Insegnante Principale 
Доцент – англ. Associate Professor, 

франц. Chargés de cours, нім. Dozent/Dozentin, 
іспан. Docente, , італ. Professore Associato 

Професор – англ. Full Professor, франц. Maître 
de conférences, нім. Professor, іспан. Profesor, 

італ. Professore Universitario 

Зразок оформлення додається до запрошення. 

Паперовий варіант тез/статті (з підписами 
наукового керівника та консультанта з мови на 
звороті тез або статті) подається тільки після того, 
як Ви отримали підтвердження від оргкомітету 
та форму заявки на участь у конференції! 

Подавати паперовий варіант тез/статті разом із 

заявкою за адресою:  

вул. Січеславська набережна 18, Університет 

ім. Альфреда Нобеля, корп. 2, поверх 4, кім. 2409, 

кафедра англійської філології та перекладу  

Увага! Усі матеріали проходять перевірку на 
плагіат (оригінальність тексту – не менше 75%). 
Оргкомітет залишає за собою право не друкувати 
тези або статтю, що не відповідають вимогам, у 
т.ч. без електронної версії, подані пізніше 
зазначеного терміну або без підпису наукового 

керівника та консультанта з мови.  

Організаційний внесок за участь у конференції 

з публікацією тез доповіді складає 80,00 грн., 
з публікацією статті (до 4 повних сторінок) – 

100,00 грн. 

Внесок можна зробити 
- або електронним переказом на карту 

Приватбанку. Призначення платежу: 
поповнення рахунку, із зазначенням 

особистих даних, та надіславши копію чека: 
4731 1856 0334 7540 

Калініченко Валерія Володимирівна 

- або при поданні матеріалів на кафедру 
 

Після конференції збірник матеріалів буде 
доступним в електронній версії. Розсилання 
паперової версії буде здійснюватися за рахунок 

учасника за попереднім погодженням з 
Оргкомітетом. 
Реєстрація учасників: 

02 квітня 2019 p. з 09.30 до 10.30 

за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська 

набережна, 18, Університет ім. Альфреда Нобеля, 

хол корпусу 2 (В). 
З повагою, Оргкомітет 
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