ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
кафедра практики англійської мови
кафедра мовної та міжкультурної комунікації
кафедра романської філології та компаративістики
ЗАПРОШУЮТЬ ВАС
взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науковій конференції
«АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО
ДИСКУРСУ – 2019»,
що відбудеться 16 травня 2019 року на базі навчально-наукового інституту
іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка.
Передбачені такі напрями роботи конференції:
 лінгвістика;
 літературознавство;
 теорія і практика перекладу;
 педагогічні науки.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, німецька,
англійська, французька.
Форма участі: очна, дистанційна.
Для участі у конференції необхідно до 15 березня подати до
Оргкомітету заявку на участь, електронний варіант доповіді, оформлений
згідно із вимогами, та зіскановану квитанцію про оплату організаційного

внеску (100 грн.) і публікації (із розрахунку 35 грн за сторінку друкованого
тексту).
Додаткова інформація:
Заявки на участь у конференції, тексти доповідей та квитанції просимо
надсилати на електронну адресу: romphil@ukr.net. Кошти за публікацію та
організаційний внесок перераховувати на картку Ощадбанку 4790700001905208
(на ім’я – Маркова Мар’яна Василівна).
Із запитаннями звертатися до представників Оргкомітету:
Сирко
Ірина
Мирославівна:
+380664092995,
+380934183155,
+380964454414.
Маркова Мар’яна Василівна: +380972330145.
Доповіді учасників будуть опубліковані як наукові статті у спецвипуску
журналу «Молодий вчений», включеного до міжнародних каталогів наукових
видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research
Bible, Index Copernicus. Орієнтовний термін публікації збірника – травень.
Вимоги до оформлення статей:
Формат статті

A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та
підготовані у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)

Поля

всі сторони – 2 см

Основний шрифт

Times New Roman,
Arial і Courier New для текстових фрагментів

Розмір шрифту
основного тексту

14 пунктів

Міжрядковий
інтервал

полуторний

Вирівнювання
тексту

по ширині

Автоматична
розстановка
переносів

включена

Абзацний відступ
(новий рядок)

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 шрифта табличного тексту зазвичай на 2 пункти
менший від основного. 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)

Посилання на
літературу

у квадратних дужках у тексті [1, с. 2], бібліографічний
список – у кінці тексту. Посторінкові виноски та
посилання не допускаються

Обсяг

від 10 до 20 сторінок включно

Зразок
оформлення
статті
доступний
http://molodyvcheny.in.ua/ua/rules/article_example.pdf

за

посиланням:

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
навчально-науковий інститут іноземних мов
82100, вул. Леся Курбаса, 2, м. Дрогобич, Львівська обл.
E-mail: romphil@ukr.net
ІІІ Всеукраїнська наукова конференція
«АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО
ДИСКУРСУ – 2019»
16 травня 2019 року
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
Прізвище
Ім’я
Науковий ступінь, вчене звання
Навчальний заклад/установа
Посада
Е-mail
Тел.
Номер найближчого відділення
Нової пошти
Секція
(лінгвістика/літературознавство/
теорія і практика
перекладу/педагогічні науки)
Тема доповіді

