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Шановні друзі! 

 

Запрошуємо Вас до участі у V Всеукраїнській студентській науково-практичній Інтернет-

конференції «Мова і світ: мовознавчі, літературознавчі і перекладознавчі аспекти 

взаємодії», яка відбудеться 15 квітня 2022 р. у Східноукраїнському національному 

університеті імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 

  

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Актуальні питання іноземної філології 

Секція 2. Перспективи розвитку теорії та практики перекладу в Україні 

та світі 

Секція 3. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми 

перекладу 

Секція 4. Практичні питання галузевого перекладу 

Секція 5. Зарубіжна література і порівняльне літературознавство 
 

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

 

Для участі у конференції необхідно до 15 квітня 2022 року 

 

надіслати на е-mail оргкомітету: 

1) заявку учасника конференції, 

2) електронний варіант тексту тез.  



 

  

Адреса оргкомітету: 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, кафедра 

германо-романської філології та перекладу, вул. Донецька, б. 43, лабораторний корпус, 

кімн. 307, м. Сєвєродонецьк, 93401. 

Телефони для довідок: 

(095) 684-94-24 (Viber, Telegram) – викладач кафедри германо-романської філології 

та перекладу СНУ ім. В. Даля Ігошев Кирило Михайлович. 

Електронну версію матеріалів просимо надіслати на е-mail: konfgrfpsnu@gmail.com 

Форма участі у конференції – заочна (дистанційна). Заповнення заявки є 

обов’язковим. Для всіх учасників (студентів і магістрантів) наявність наукового керівника 

є обов’язковою. Після позитивної рецензії редакційної ради доповіді будуть опубліковані 

в електронній збірці матеріалів науково-практичної інтернет-конференції «Мова і світ: 

мовознавчі, літературознавчі і перекладознавчі аспекти взаємодії» СНУ ім. В. Даля 

безкоштовно. Учасники конференції можуть отримати електронний сертифікат (за 

бажанням), який буде надісланий разом зі збірником матеріалів конференції на зазначену 

у відомостях про авторів електронну адресу. 

Вимоги до оформлення тез: 

Обсяг – 2-3 сторінки формату А4, інтервал одинарний, відступ першого рядка - 1,25 см. 

Усі поля – 2,5 см, шрифт Times New Roman № 12; текст друкується без переносів, 

сторінки не нумеруються. 

 

Прізвище(а) та ініціали автора(ів), із зазначенням організаційної афіліації (ЗВО),  

розміщене(і) над заголовком праворуч; нижче – ПІБ, вчене звання та посада наукового 

керівника. 

 

Назва публікації – через два інтервали (по центру великими літерами). 

 

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках. Перша цифра – номер 

джерела в списку літератури, який додається до тез, друга – номер сторінки, наприклад: 

[1, с. 29] або [2, p. 26; 3 p. 10-14]. 

 

Бібліографія подається наприкінці тез після слова Література (без двокрапки) в 

алфавітному порядку (спершу назви джерел кирилицею, потім латинкою) й 

оформлюється відповідно до останніх вимог. Приклад оформлення бібліографії: 

 

Література 
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8. Черевко П.П. Створення юридичних осіб приватного права : дис. … канд. юрид. 

наук : 12.00.03. Київ, 2008. 225 с. 

9. Яцків Я.С., Радченко А.І. Про ефективність видання наукових журналів в Україні. 

Вісник Національної академії наук України. 2012. № 6. С. 62-67. 
 

 

 

Тези, що не відповідають вимогам до оформлення, не будуть включені до збірки 

матеріалів конференції. 

Бажаємо усім учасникам конференції творчого натхнення!



ЗАЯВКА 

на участь у V Всеукраїнській студентській науково-практичній Інтернет-конференції 

«Мова і світ: мовознавчі, літературознавчі і перекладознавчі аспекти взаємодії» 

15 квітня 2022 року 

Прізвище 

Ім’я 

По-батькові 

Назва навчального закладу 

Спеціальність, курс навчання 

ПІБ, місце роботи та вчене звання наукового керівника: 

Назва секції, в роботі якої Ви плануєте взяти участь 

Назва доповіді 

________________________________________ 

Координати для зв’язку: 

Поштова адреса 

Телефон 

E-mail 

Дата ______________________ 


