
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

           ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ВАСИЛЯ СТУСА 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Шановні науковці! 

Факультет іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса запрошує 

Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання вивчення 

германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов», 
яка відбудеться 17 січня 2020 року у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 

(м. Вінниця). 

До участі у конференції запрошуються доктори і кандидати наук, докторанти, аспіранти, здобувачі 

та викладачі вищих навчальних закладів. 

 

Планується робота таких секцій: 

1. Словотвір германських, романських і слов’янських мов.  

2. Граматичний склад германських, романських і слов’янських мов.  

3. Лексична семантика (у синхронному і діахронному аспектах).  

4. Фразеологія германських, романських і слов’янських мов.  

5. Стилістика і переклад.  

6. Когнітивне дослідження германських, романських і слов’янських мов.  

7. Комунікативно-прагматичне дослідження германських, романських і слов’янських мов.  

8. Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов.  

9. Література зарубіжних країн 

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

У конференції передбачається очна та заочна участь. 

 

Для того, щоб взяти участь у конференції, необхідно до 10 січня 2020 р. вислати на електронну 

адресу оргкомітету конференції conferencemoluchenykh.donnu@gmail.com : 

1) анкету учасника (бланк додається);  

2) текст тез у форматі MS WORD (.doc);  

3) відсканований відгук наукового керівника або доктора / кандидата наук з відповідної 

спеціальності (для учасників без наукового ступеня). 

У темi листа обов’язково вказуйте: «Конференція», повнiстю iм’я та прiзвище учасника 

конференції. Назви файлів – за прізвищем автора, наприклад, Король В.В.(тези).doc, 

Король В.В.(анкета).doc, Король В.В.(відгук).  

Участь у конференції є безкоштовною. Сертифікат учасника або друкований варіант збірника тез 

оплачується окремо (сертифікат – 25 грн., збірник тез – 50 грн.). Витрати, пов’язані із проїздом, 

проживанням та харчуванням, оплачуються учасниками самостійно.  

За результатами конференції буде укладено збірник матеріалів конференції в електронному 

форматі, який буде розміщено на сторінці http://journals.donnu.edu.ua  
Контактна особа: Ігнатенко Дарина Євгенівна, доцент кафедри романських мов і світової 

літератури факультету іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса, моб. 

тел. (095) 308-27-68, e-mail conferencemoluchenykh.donnu@gmail.com.  

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

1. Обсяг тез – до 3, але не менше 2 повних cторінок (сторінки не нумеруються).  

2. Формат сторінки – А4, поля – 2 см з усіх боків, міжрядковий інтервал – 1, кегль – 14, шрифт – 

Times New Roman, абзацний відступ – 1 см; слід чітко диференціювати тире (–) й дефіс (-). 

3. Оформлення тексту:  

- Прізвище й ім'я друкуються у верхньому правому кутку жирним курсивом. 

- Назва міста друкується на наступному рядку під прізвищем жирним курсивом. 

- Назва статті друкується посередині великими літерами жирним шрифтом. 

- Виділення тексту і приклади слід друкувати курсивом.  

- Жирний шрифт використовується винятково в заголовках. Підкреслення не допускається. 

4. Скорочення: Поняття, повторно вживані в тексті у скороченій формі, слід супроводжувати при 

першому згадуванні відповідними абревіатурами у круглих дужках, напр.: базовий іменник (БІ). 

mailto:conferencemoluchenykh.donnu@gmail.com
http://journals.donnu.edu.ua/
mailto:conferencemoluchenykh.donnu@gmail.com


 

5. Рисунків, таблиць, діаграм і под. слід уникати. 

6. Під час оформлення списку літератури слід дотримуватися міжнародного стандарту APA 

(http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book). 

- Посилання на літературу нумеруються в тексті статті в круглих дужках (Wilkinson, 1998, р.69).  

- Обсяг бібліографії – не більше 5 посилань. 

Зразок 

Білецька Олена 

Вінниця 

 

АНГЛІЦИЗМИ У СКЛАДІ ТРИКОМПОЗИТІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

 

текст тез  

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Дідівська Л. П. Словотвір, синонімія, стилістика. Київ : Наук. думка, 1982. 171 с. 

2. Kreidler, Ch.W. (1998) Introducing English Semantics. London, N.Y.: Routledge.  

 

Тези, подані й оформлені з порушенням вимог, оргкомітетом не розглядаються! 

 

 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

Всеукраїнської наукової конференції  

«Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та 

методики викладання іноземних мов» 

(м. Вінниця) 

(усі поля обов’язкові для заповнення) 

ПІБ  

Науковий ступінь, вчене звання   

Установа, в якій працює / 

навчається автор 
 

Кафедра  

Посада  

Моб. тел.  

Роб. тел.  

е-mail  

Назва доповіді  

Форма участі (обрати необхідне) особиста участь з публікацією /  заочна участь з 

публікацією 
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