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«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 
ІНТЕГРАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР» 

 
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у VІI Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції розвитку філологічної 
освіти в контексті інтеграції у європейський простір», 

яка відбудеться  15-16 квітня 2021р. 
     Планується робота за напрямками: 

1. Методологічні аспекти викладання й вивчення іноземних мов. 
Актуальні проблеми крос-культурної підготовки майбутніх фахівців. 

2. Актуальні проблеми дослідження германських мов та літератур. 
3. Переклад як компонент полілінгвальної комунікації. 
4. Загальні та прикладні аспекти сучасного мовознавства і методики 

викладання мови і літератури 
 

    Робочі мови конференції:  українська, англійська, німецька. 
Форма участі: дистанційна. 
До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, 

магістранти. 
 За результатами конференції плануються наступні видання: 
 

1.колективна монографія (мови: українська, англійська)  
 

Монографія буде видана європейським видавництвом “Publishing House “Baltija 
Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй UDC та номеру ISBN, що дасть можливість 
авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського 
Союзу. Також кожна стаття отримає власний номер DOI, що дозволяє авторам знайти свою 
наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI) 



Для публікації статті-розділу монографії необхідно до 10 березня 2021 року: 

1) надіслати на електронну адресу info@molodyvcheny.in.ua (в темі листа 
вказати монографія «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В 
КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР»): 

2) Заповнити електронну форму довідки про автора. 

3) Кількість авторів не може перевищувати дві особи (технічні вимоги для оформлення 
статті наведено нижче). 

4) Копію квитанції про оплату. Реквізити для оплати надсилаються після отримання статті. 
Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку і поштову відправку 
колективної монографії складає 1500 гривень за 20 сторінок. Якщо стаття більше 
зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 гривень. Вартість 
додаткового екземпляру монографії – 500 гривень 

 
2. Збірник матеріалів статей студентів, який буде розміщено на сайті 
факультету, університету. 

Для участі студентів у конференції необхідно на електронну адресу 
efimenkot2712@gmail.com  надіслати: 

1) заявку на участь у конференції (файл із назвою «name_application»); 
2) тези обсягом 3–5 сторінок до збірника матеріалів (до 05 квітня 2020 р.). Тези 

подавати  у форматі doc. або doсx. із назвою латинськими літерами «name_article». 
Вартість публікації: 

- у збірнику матеріалів конференції – 50 грн. (відповідальний секретар: доктор філософії 
в галузі гуманітарних наук, доцент Єфименко Тетяна Миколаївна (моб. +380956882869, 
роб. (+38 0512)59-07-89, ауд.01.509)  

Вимоги до оформлення статті у збірнику матеріалів конференції:  
До друку приймаються тези обсягом 3–5 сторінок тексту формату А4, набрані в 

текстовому редакторі WORD / OFFICE 14 кеглем шрифту Times New Roman, інтервал – 
полуторний, абзац – 1,25 см; поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см, текст друкується без 
переносів з вирівнюванням на всю ширину сторінки). Перед текстом доповіді курсивом 
подається анотація англійською мовою (3–5 речень) із переліком ключових слів. Посилання 
на літературу подаються в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, с. 237]. 
 
Контактна інформація: 
Голова оргкомітету:  доктор філософії в галузі освіти, доцент Тетяна 
Олександрівна Мороз; 
Відповідальний секретар конференції: доктор філософії в галузі гуманітарних 
наук, доцент Єфименко Тетяна Миколаївна (моб. +380956882869, ауд.01.509)  
 

 



Технічні вимоги до оформлення наукової статті у колективній 
монографії 

Формат статті A4, орієнтація – книжкова, матеріали підготовлені у форматі 
Microsoft Word, формат файлів (*.doc або *.docx) 

Поля всі сторони – 2 см 

Основний шрифт Times New Roman 

Розмір шрифту 
основного тексту 14 пунктів 

Міжрядковий 
інтервал полуторний 

Вирівнювання 
тексту по ширині 

Автоматична 
розстановка 
переносів 

включена 

Абзацний відступ 1,25 см 

Нумерація сторінок не ведеться 

Малюнки та 
таблиці 

необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони 
згадуються вперше, або на наступній сторінці. 
Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше 
основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має 
бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних 
сторінках не приймаються. 

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул 
(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). 

Обсяг не менше 20 сторінок, «Список літератури» та «References» не 
враховуються до загального обсягу статті. 

  

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті 

• На першому рядку зазначається назва статті мовою наукового дослідження та англійською 
мовою. 

• На другому рядку зазначається прізвище та ініціали автора статті, тільки англійською 
мовою. 

• На третьому рядку зазначається місце роботи або навчання, вчений ступінь, звання, посада 
автора, країна також тільки англійською мовою (кожен співавтор – теж саме з нового 
рядка). 



• Розширена анотація англійською мовою (незалежно від мови публікації). Щоб розкрити 
основну ідею статті та результат дослідження, в анотації повинно бути вказано: предмет 
дослідження, методологія, мета і висновок дослідження. Мінімальний обсяг анотації 350 
слів. 

• Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми 
та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд із 
науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку 
подання дослідженого матеріалу. 

• Основний текст повинен бути розбитий на змістовні розділи з окремими заголовками, 
обов'язково розкрити суть кожного розділу. Не використовуйте занадто довгі заголовки – 
допустимі заголовки до 4-6 слів. 

• Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких 
представлені розгорнуті конкретні висновки (можна по пунктах) за результатами 
дослідження і перспективи подальших розробок у цьому напрямку. 

• Список літератури (див. нижче). 

• References (див. нижче). 

• Зразок оформлення наукової статті. 

  

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису 

• Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням 
номерів сторінок відповідно джерела. 

Приклад оформлення посилання на літературу по тексту: 
A discussion that excess materialism, greed and reckless financial behaviour have led the world to 
the current situation, which should be treated as a lesson, has emerged [3, p. 234] або [2, p. 35; 8, 
p. 234]. 

• Після статті подається література у двох формах: «Список літератури» (звичайний список 
літератури) і «References» (де дані українською/російською мовою описуються за 
допомогою вказівок, а джерела англійською мовою дублюються зі списку «Список 
літератури»). «References» посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті 
в АРА стилі (APA Style Reference Citations). 

Приклади оформлення бібліографічних джерел для «References». 

 


