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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній 

інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні 

аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури», яка 

відбудеться 29 березня 2019 р. на базі факультету іноземних мов 

Маріупольського державного університету. 

До участі в конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти та 

молоді вчені ВНЗ України.  

Під час конференції планується робота за такими напрямами: 

1. Проблеми загального, типологічного та порівняльно-історичного 

мовознавства. 

2. Германістика, сучасні аспекти її дослідження. 

3. Романістика, перспективи її дослідження. 

4. Світова література: традиційні та нові ракурси її дослідження. 

5. Актуальні проблеми викладання іноземних мов і літератури у школі та 

вищих навчальних закладах. 

6. Сучасні стратегії перекладознавства. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, 

французька, новогрецька.  

Організаційний внесок для участі в конференції складає 50 грн. Автори 

отримають збірник матеріалів конференції в електронному форматі на 

зазначену в реєстраційній формі електронну адресу до 1 квітня 2019 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  

В платіжному документі повинно бути обов’язково вказано ПІБ Учасника, 

сума за участь. Призначення платежу: оплата за участь у конференції 

«Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти 

дослідження і викладання іноземних мов і літератури». 

Збірник матеріалів буде розміщений на офіційному сайті Маріупольського 

державного університету.  

Для участі в конференції необхідно до 15 березня 2019 року направити 

заявку та тези доповіді (обсягом до 3-х сторінок) на електронну адресу 

mgu.nemifrkafedra@gmail.com 



ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Авторські оригінали тез доповіді повинні мати обсяг 1-3 сторінки разом з 

малюнками, таблицями та переліком літератури. 

2. Тези подаються в електронному вигляді, у форматі Microsoft Word. 

Основний текст статті – Times New Roman, шрифт – 12. 

3. Поля – всі по 2 см. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1 см.  

4. Справа (курсивом) – ініціали, прізвище, наступний рядок – місто. Через один 

інтервал по центру НАЗВА ТЕЗ великими літерами напівжирним шрифтом. 

5. Після тексту – Література (напівжирним шрифтом по центру). Перелік 

цитованої літератури (до 5-ти джерел) надається в алфавітному порядку і 

оформлюється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання».  

6. Посилання на літературу наводяться у квадратних дужках, 

наприклад [1, с. 22]. 

7. Мова матеріалів тез: українська, російська, англійська, німецька, 

французька, новогрецька. 

8. Переноси в назві тез не допускаються. Матеріал має бути ретельно 

перевірений. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Л.І. Іванова 

м. Маріуполь 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО …. 

текст тез 

Література 
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ЛІТЕРАТУРИ 

Література 

1. Болюбаш  Я. Педагогічне оцінювання і тестування. Правила, 

стандарти, відповідність. К.: Майстер-клас, 2007. 272 с. 

2. Конышева А. Контроль результатов обучения иностранному языку. 

Минск: Четыре четверти, 2004. 144 с. 

3. Панова Л. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх 

навчальних закладах. К.: ВЦ  «Академія», 2010. 328 с. 

 



Відповідальність за зміст і якість підготовлених матеріалів несуть 

їхні автори. 

Матеріали, надіслані пізніше вказаного терміну, а також матеріали, 

що оформлені без дотримання вказаних вимог або не відповідають 

тематиці конференції, не будуть допущені до участі в конференції. 

 

Контактний  телефон:  

0973058423 – Яшкова Марина Олександрівна, старший лаборант кафедри 

німецької та французької філології факультету іноземних мов Маріупольського 

державного університету 
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