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Шановні колеги, студенти та аспіранти! 

 

Запрошуємо вас узяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів і молодих учених, яка відбудеться 21 листопада 2019 року за адресою: 

м. Вінниця, вул. Зулінського, 31, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 

факультет іноземних мов, кафедра іноземних мов професійного спрямування. 

Робоча мовa конференції: англійська. 

На конференції передбачається розглянути широкий спектр питань за такими напрямами: 

 Математичні науки 

 Фізичні науки 

 Біологічні науки 

 Екологічні науки 

 Медичні науки 

 Філософські науки 

 Філологічні науки 

 Хімічні науки 

 Юридичні науки 

 Економічні науки 

 Історичні науки та археологія 

 Культурологія та журналістика 

 Педагогічні науки 

 Психологічні науки 

 Географічні науки 

 Соціологічні науки 

 Політичні науки 

 Технічні науки 

 Архітектура та мистецтвознавство  

 

Форми участі: очна та дистанційна (вказати в анкеті учасника). 

Для відбору учасників конференції розглядаються РАНІШЕ НЕ ОПУБЛІКОВАНІ тези 

доповідей, які були отримані Оргкомітетом не пізніше 10 листопада 2019 року. 

 

Умови участі у конференції: 

До Оргкомітету на електронну пошту esp.conf.donnu@gmail.com необхідно подати: 

1. анкету учасника; 

2. квитанцію про сплату орг. внеску (120 грн.); 

3. тези доповіді англійською та українською мовами; 

4. рецензію наукового керівника для учасників без наукового ступеня. 

 

УВАГА! Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника. Автоматичне розсилання 

збірників з матеріалами конференції не передбачається. Якщо Ви не зможете особисто взяти 

участь у конференції, оргкомітет надішле Вам збірник кур’єрською службою «Нова пошта» за 

рахунок отримувача. 

 

Реквізити для сплати організаційного внеску: 

Номер карти Приватбанк: 5168 7573 3987 0299 

ПІБ отримувача: Ендріховська Яна Анатоліївна 

Тел:+380 96 26 92 202 

mailto:esp.conf.donnu@gmail.com


Під час переказу коштів на PrivatMoney вказати прізвище відправника та надіслати 

отриманий код і сфотографовану квитанцію про сплату організаційного внеску на e-mail: 

esp.conf.donnu@gmail.com.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

 Тези подаються в електронному варіанті. Обсяг – 1-3 сторінки, формат А4; шрифт Times 

New Roman, кегль 14, інтервал 1. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм; абзацний 

відступ – 10 мм. Цитування: для друкованих джерел – [3: 54] (де 3 – порядковий номер 

джерела у списку літератури, а 54 – номер сторінки), для електронних джерел [1]. 

Нумерація сторінок та автоматична розстановка переносів відсутні. Рисунки, таблиці та 

схеми слід розміщувати безпосередньо після тексту, де згадуються вперше, або на 

наступній сторінці. Формули слід набирати за допомогою редактора формул у Microsoft 

Word. 

 У назві файлу з тезами прізвище автора написати англійською мовою: 

(Petrova_abstracts.doc), файл з анкетою (Petrova_participant form.doc), фотокопія чеку 

(Petrova_receipt.doc) 

 Праворуч – ім’я і прізвище автора жирним курсивом; назва навчального закладу, місто, 

прізвище та ініціали, науковий ступінь, посада наукового керівника з відповідної галузі 

знань курсивом. Через інтервал – назва тез (по центру, напівжирний шрифт); через 

інтервал після назви – текст тез, нижче подається бібліографія. 

 Джерела українською (або російською) мовою подається мовою оригіналу та в латиниці 

(див. ПРАВИЛА ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ на http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-

%D0%BF). Назва праці додатково подається в перекладі на англійську мову в 

квадратних дужках (див. зразок). 
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(kalinichenko.v@donnu.edu.ua),  
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УВАГА! 

 

ТЕЗИ, ЩО НАПИСАНІ З ПОРУШЕННЯМ ПРИНЦИПІВ ЕТИКИ НАУКОВИХ 

ПУБЛІКАЦІЙ, НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ, ПОДАНІ ПІЗНІШЕ ЗАЗНАЧЕНОГО 

ТЕРМІНУ АБО БЕЗ РЕЦЕНЗІЇ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА, НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ. 
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