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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Вельмишановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас узяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Мова і міжкультурна комунікація», яка відбудеться  

18–19 жовтня 2018 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Робочі мови конференції – українська, російська. 

 

Наукова проблематика конференції: 

1. Мова – засіб національної ідентифікації. 

2. Мовна освіта в сучасних умовах міжкультурної комунікації. 

3. Мовна культура – основа елітарної мови. 

4. Дискурс. Лінгвістика тексту. 

5. Проблеми сучасної термінології. 

6. Методика навчання української та іноземних мов. 

        

 Просимо підтвердити свою участь у конференції до 30 вересня 2018 року, 

надіславши на адресу оргкомітету заявку з темою доповіді, інформацію про 

автора й матеріали доповіді. Статті будуть надруковані в збірнику наукових 

праць (індексовано в наукометричних базах: National Library of Ukraine 

Vernadsky, Index Copernicus International (ICV 2017: 57.33), Google Scholar). Для 

авторів, які не мають наукового ступеня, обов’язковими є рецензія доктора або 

кандидата наук і витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті 

до друку (усе це необхідно надіслати електронною поштою).  

 

Вимоги до оформлення матеріалів:  

Стаття повинна містити такі елементи: стан вивчення проблеми; 

виділення не вирішених раніше аспектів проблеми, якій присвячена стаття; 

формулювання мети й завдань статті; виклад основного матеріалу з 

обґрунтуванням одержаних результатів; висновки до статті й перспективи 

подальших досліджень.  

Статті обсягом 8–12 сторінок мають бути надіслані в електронному 

варіанті.  

Стандарти: розмір паперу – А4, поля: верхнє й нижнє по 2 см, ліве – 

2,5 см, праве – 1,5 см; шрифт – Times New Roman, кегль – 14 pt. Міжрядковий 

інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1,25 см. Текст друкувати без переносів.  

1.  До статті обов’язково подавати шифр УДК (вирівнювання ліворуч, 

перший рядок).  



2. Ініціали та прізвище автора (авторів) статті (праворуч, другий рядок, 

напівжирний шрифт, курсив). 

3. Назву статті друкувати через рядок великими літерами, напівжирним 

шрифтом, вирівнювання по центру (третій рядок). 

4. Анотації (шрифт – курсив, кегль – 13) подавати через один рядок трьома 

мовами (українською, російською – не більше 500 знаків, англійською мовою – 

1500-1800 знаків (повинна містити актуальність, мету, завдання, висновки, 

перспективи подальших досліджень). Під відповідною анотацією – перелік 

ключових слів (до 10 термінів, шрифт – звичайний, кегль – 13).  

5. Через один рядок подавати основний текст статті.  

6. Приклади в тексті подавати курсивом без лапок (дозволяється виділення 

напівжирним шрифтом мовних одиниць в ілюстративному матеріалі, поданому 

курсивом). 

7. Цитати подавати в подвійних лапках «…», а значення слів – в 

одинарних верхніх лапках ‘…’. 

8. Розмежовувати тире (–) й дефіс (-).  

9. У тексті подавати лише один ініціал перед прізвищем автора. Між 

ініціалом і прізвищем ставити нерозривний пробіл – одночасне натискання 

ctrl+shift+пробіл (напр.: Д. Баранник, С. Єрмоленко).   

10. У тексті посилання подавати у квадратних дужках, напр.: [2], [7; 11]. 

Сторінку зазначати так: номер джерела, кома, пробіл, маленька літера с., 

нерозривний пробіл, номер сторінки: [3, с. 4] або [4, с. 7; 6, с. 18–21].  

11. Список літератури, оформлений відповідно до чинних бібліографічних 

вимог, подавати в кінці статті в алфавітному порядку. 
 

 

Контактна інформація: 

Заявки на участь і матеріали доповідей надсилати на e-mail:  

uim@puet.edu.ua 

bobukh2017@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

на участь у  ІV Міжнародній науково-практичній конференції  

«Мова і міжкультурна комунікація» 

 (18–19 жовтня 2018 року) 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (українською, російською, англійською 

мовами)  ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Домашня адреса__________________________________________________ 

 

Домашній телефон, e-mail__________________________________________ 

 

Місце роботи_____________________________________________________ 

 

Науковий ступінь, учене звання_____________________________________ 

 

Посада__________________________________________________________ 

 

Тема доповіді (українською, російською, англійською мовами) _________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Необхідність житла на час проведення конференції____________________ 

 

Дата приїзду_____________________________________________________ 

 

Дата від’їзду_____________________________________________________ 

 

 

Дата «      » _____________ 2018 р. 

 

Підпис_______________________  

 

 

 
 


