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Одеса, 19 березня 2018
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній інтернетконференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Дослідження та
впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за
фахом» яка відбудеться 19 березня 2018 року на базі кафедри іноземних мов
природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
До участі в конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти та молоді
вчені ВНЗ України.
Планується робота за наступними секціями:
1. Новітні методики викладання іноземної мови академічного та
професійного спрямування в Європейській системі у ВНЗ: проблеми та
перспективи.
2. Професійний дискурс у лінгвокогнітивному, лінгвопрагматичному та
лінгвокультурологічному аспектах.
3. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства спеціальної,
академічної та наукової літератури.
4. Проблеми міжкультурної комунікації, культурної та мовної варіативності
в сучасному світі.
5. Інноваційні методи активізації діяльності студентів на практичних
заняттях з іноземної мови.
6. Актуальні проблеми викладання ESP та EAP.
7. Проблеми викладання іноземної мови з урахуванням професійних потреб
студентів ВНЗ.
8. Дослідження молодих вчених ВНЗ України в галузях лінгвістики, філології
та методики викладання мов.
9. Інноваційні дослідження в сфері природничих та гуманітарних наук
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.
УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ДОПОВІДЕЙ:
Бажаючим взяти участь у інтернет-конференції потрібно до 28 лютого 2018
направити наступні матеріали на адресу оргкомітету (foreign.languages@onu.edu.ua):

1) заявку на участь (формуляр додається);
2) текст доповіді, оформлений відповідно до вказаних вимог.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:
Приймаються тези доповіді обсягом до трьох сторінок тексту разом з малюнками
та таблицями, формату А4, набрані у редакторі MS Word. Шрифт – Times New Roman,
розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 20 мм,
абзац – 10 мм. Текст друкується без переносів з вирівнюванням на всю ширину сторінки.
Сторінки не нумеруються. Тези доповіді повинні містити мету, завдання, предмет,
об’єкт, висновки та перспективи подальшого дослідження.
Розташування на сторінці: у правому верхньому кутку - прізвище та ім’я автора
(шрифт – напівжирний, розмір кегля – 12). Нижче (у наступному рядку) – прізвище та
ім’я наукового керівника із зазначенням посади – для аспірантів, здобувачів,
магістрантів (шрифт – напівжирний, розмір кегля – 12). Нижче (у наступному рядку) –
повна назва навчального закладу (шрифт – напівжирний, розмір кегля – 12). Нижче
(через один рядок) – назва доповіді великими літерами, напівжирним шрифтом, розмір
кегля – 14, вирівнювання – по центру. Нижче (через один рядок) з нового рядка
друкується текст доповіді. Перенесення слів у статті не допускається. Посилання на
літературу – у квадратних дужках [1, с. 12]. У наступному рядку після тексту статті з
абзацу напівжирним шрифтом пишеться слово Література. У наступному рядку
друкується список літератури, оформлений за вимогами ВАК України (розмір кегля –
12). Перелік цитованої літератури (до 5-ти джерел) надається в алфавітному порядку
згідно з вимогами Держстандарту
Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов І.І._тези, Іванов І.І._заявка,
Іванов І.І._рецензія (для аспірантів, здобувачів, магістрантів).
Роботи аспірантів, здобувачів, магістрантів подаються з від сканованою копією
рецензії наукового керівника (з його підписом, завіреним печаткою установи чи
підрозділу). У заявці необхідно також вказати контактний телефон та/або електронну
адресу наукового керівника.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Оксана Туришева
Національний технічний університет України «КПІ»
КЛАСИФІКАЦІЯ ЧАСТИН МОВИ
В РИМСЬКІЙ АНТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ
Питання класифікації частин мови має одну з найдавніших традицій, вік якої
складає 26 століть. З огляду на те, що розробка цієї проблеми досі залишається в центрі
уваги багатьох лінгвістів (на матеріалі німецької мови: Л. Гофман, У. Енгель, Г. Глінц,
К. Ремер та інші), не варто зайвий раз наголошувати на її актуальності. Але кожна
традиція має свої витоки. Безперечно не римська антична граматична традиція стала
основою для створення наступних класифікацій, а грецька. Але практично всі граматики

середньовічної Європи ґрунтувалися саме на римській традиції, що підтверджує її
авторитетність і вагомість для сучасних досліджень.

Література
1. Handbuch der deutschen Wortarten / hrsg. von L. Hoffmann. – Berlin: Walter de Gruyter,
2009. – 970 S.
2. Jungen O. Geschichte der Grammatiktheorie. Von Dionysios Thrax bis Noam Chomsky /
O. Jungen, H. Lohnstein. – München: Wilhelm Fink Verlag, 2007. – 305 S.

Текст доповіді повинен бути уважно вичитаний і перевірений автором. Автор несе
власну відповідальність за зміст тезисів.
Увага! Матеріали, надіслані пізніше вказаного терміну, а також матеріали, що
оформлені без дотримання вказаних вимог або не відповідають тематиці
конференції, до друку не приймаються.
Матеріали та програма конференції будуть розміщені на сайті кафедри іноземних
мов природничих факультетів ОНУ ім. І.І. Мечникова:
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/rgf/foreignnat/
Контактна інформація:
Голова оргкомітету:
к. філол. н., доц. Богуславський Сергій Сергійович (boguslawskij@gmail.com)
Заступник голови:
к. філол. н., доц. Ткаченко Ганна Володимирівна (anntkachenko1@gmail.com)
тел. +380672515483
Відповідальний секретар конференції:
Асистент: Романенко Вікторія Олегівна (тел: +380975276506)
Текст
доповіді
та
усі
питання
надсилайте
на
електронну
foreign.languages@onu.edu.ua (з позначкою «интернет-конференція 2018»)
З повагою,
Оргкомітет

адресу:

Заявка
На участь у IV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання
іноземної мови за фахом»

Прізвище

________________________________

Ім'я

________________________________

По батькові

_________________________________

Місце роботи (навчання)

_________________________________

Вчене звання, посада

__________________________________

Тема доповіді

__________________________________

Назва секції

___________________________________

Координати для контакту:
Тел.:

_______________________

Ел. адреса: ____________________

Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада
наукового керівника, тел., e-mail (для аспірантів, здобувачів, магістрантів): ____________

