
Перше інформаційне повідомлення 

 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

15 листопада 2018 р. на базі факультету іноземних мов Маріупольського державного 

університету відбудеться ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ «Мови та 

літератури в полікультурному суспільстві». 
 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, докторанти, здобувачі вищої 

освіти. Планується робота за наступними напрямами: 

 

1. Актуальні проблеми загального, типологічного і порівняльно-історичного    

     мовознавства. 

2. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства. 

3. Актуальні проблеми навчання іншомовної комунікації. 

4. Теорія і історія української та світової літератур. 

5. Лінгвокультурологічні та соціокультурні аспекти філології. 

 
Для участі у конференції необхідно не пізніше 07 листопада 2018 року: надіслати на електронну  

скриньку відповідної секції тези доповіді (до 3 стор.), скан або фото-копію квитанції про сплату 

організаційного внеску та заявку на участь у конференції, підготовлену в текстовому редакторі Microsoft 

Word.  
1. movozn.problem@gmail.com 

2. pereklad.problem@gmail.com 

3. navchkom.problem@gmail.com 

4. theorhist.literatur@gmail.com 

5. phil.aspects@gmail.com 

 

Заявка, тези доповіді та копія квитанції повинні бути відправлені окремими файлами, у назві 

файлу необхідно вказати прізвище та ініціали автора (наприклад: Сидоренко О.О._заявка; Сидоренко 

О.О._тези; Сидоренко О.О._квитанція). 

 

Організаційний внесок для участі в конференції складає 50 грн. Автори отримають 

програму та збірник матеріалів конференції в електронному форматі на зазначену електронну адресу 

в реєстраційній формі до 1 грудня 2018 р. 

Оплату перераховувати на банківські реквізити Маріупольського державного університету: 

Розрахунковий рахунок № 31 25 42 34 10 82 03 

Банк: ДКСУ, м. Київ 

МФО : 820172 

ЗКПО : 26593428 

Призначення платежу : оплата за участь у конференції «Мови і літератури у полікультурному 

суспільстві» 
Збірник матеріалів буде розміщений на офіційному сайті Маріупольського державного 

університету. 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька, 

новогрецька, італійська. 

 

Вимоги до оформлення тез 

 Формат А4; поля – всі по 2 см; шрифт – Times New Roman, 14; абзацний відступ – 

0,7 см; інтервал – 1 см. 

 Праворуч (курсивом) – ініціали, прізвище. Наступний рядок – місто. Через один 

інтервал по центру – назва статті ВЕЛИКИМИ літерами напівжирним шрифтом. 
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 Після тексту тез – Література (напівжирним по центру). Кількість джерел (до 5) 

надається в алфавітному порядку згідно з вимогами Держстандарту . 

 Посилання на джерела подаються у квадратних дужках, наприклад [1, c.47] 

 

Телефон для довідок: (0629) 58-77-71, кафедра англійської філології. 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

ПІБ 

Місце роботи, посада 

Місце навчання, спеціальність, курс 

Науковий керівник 

Тема доповіді 

Секція 

Електронна адреса 

Телефон  


