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До Дня науки в Україні 

Шановні колеги! 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

запрошує Вас до участі у ХХ Міжрегіональній науково-практичній конференції молодих учених і 

аспірантів «ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ У ГАЛУЗІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК», 

яка відбудеться 18 травня 2023 року. 

Передбачається розгляд таких питань: 

1. Актуальні проблеми загальної лінгвістики. 

2. Проблеми функціональної стилістики. 

3. Функціонально-комунікативний синтаксис. 

4. Комунікативний простір сучасного суспільства. 

5. Мова та стиль художнього твору. 

6. Когнітивна лінгвістика. 

7. Поетична ономастика. 

8. Сучасні проблеми перекладознавства. 

9. Дослідження у галузі дискурсології. 

10. Актуальні проблеми літературознавства. 

11. Історико-філософські проблеми суспільства. Країнознавство. 

12. Сучасний стан педагогіки, психології та методики викладання у школі. Валеологія та 

безпека життєдіяльності. 

Надіслані на конференцію матеріали будуть розташовані в електронному випуску наукового 

збірника «Вісник студентського наукового товариства ГІІМ». Мова конференції: українська, російська, 

англійська, німецька, французька, іспанська. 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

• Текстовий редактор Microsoft Word (*rtf); 

• Обсяг – до 3 сторінок (А4) через 1 інтервал. 



• Кегль – 14, шрифт – Times New Roman. 

• Поля – 2 см, абзац – 1, 25 см. 

• Якщо стаття містить шрифти, відмінні від Times New Roman, то вони повинні бути 

представлені окремо в електронному варіанті. 

• Таблиці, схеми, малюнки повинні бути продубльовані окремими файлами. 

• Вирівнювання тексту за допомогою табуляції та пробілів не припустиме. 

Розташування тексту: 

• Ім’я, прізвище друкуються у верхньому правому кутку. 

• ПІБ, вчене звання наукового керівника друкуються через 1 інтервал від прізвища автора. 

• Назва міста друкується через 1 інтервал від прізвища наукового керівника. 

• Назва статті друкується посередині напівжирним шрифтом через 1,5 інтервали від назви 

міста. 

• Список літератури друкується наприкінці статті через 1,5 інтервали в алфавітному 

порядку. 

• Посилання на літературу в статті – [2, с. 134] (2 – номер джерела у списку літератури; 134 

– номер сторінки). 

Редактори розділів програми конференції та збірнику:  

1) доцент кафедри германської філології Архіпова Ірина Михайлівна; тел.: +38099-946-65-76; 

 e-mail: nahemaa@ukr.net  (лінгвістика); 

2) завідувач відділу наукової роботи Ткаченко Людмила Володимирівна; тел. +38050-253-36-60; 

e-mail: science@forlan.org.ua (література, історія, філософія, країнознавство);  

3) голова Ради молодих учених, кандидат педагогічних наук Єфімов Дмитро Володимирович; 

тел.: +38099-786-75-78; e-mail: jaster19911@gmail.com (педагогіка, методика, психологія, валеологія). 

Для участі треба надіслати на електронну адресу редактора відповідного розділу:  

1. Кафедральну заявку (для студентів, викладачів, аспірантів ГІІМ (див. зразок)) з 

відомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові;  № групи; посада;  прізвище та ініціали, науковий 

ступінь, вчене звання наукового керівника; назва доповіді; необхідність публікації тез доповіді.  

2. Матеріали (тези) доповіді. 

Потенційним учасникам конференції необхідно надіслати заявку та тези доповіді на електронну 

адресу (відповідно до розділу програми). Заявка містить наступні відомості про автора: прізвище, ім’я, 

по батькові; науковий ступінь; вчене звання; назва установи; посада; прізвище та ініціали наукового 

керівника (для учасників без наукового ступеня); назва доповіді; місто; адреса, телефон, e-mail. 

Оргкомітетом конференції передбачається видача сертифікатів учасника. 

Матеріали надаються не пізніше  20 квітня 2023 р.  
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Зразок оформлення кафедральної заявки 

1. Стилістичні функції еліптичних речень у мовленні сучасної української періодики 

Кожевнікова Ангеліна (407 б) 

Науковий керівник – доцент Радіонова Т. М. 

2. Керування як спосіб підрядного прислівного зв’язку у словосполученні 

Чужевська Єлизавета (407 а) 

Науковий керівник – доцент Радіонова Т. М. 

 

 

 

 

Зразок оформлення тез доповіді 

 

Сергій Іванов 

Науковий керівник – ст. викладач Петрова Н.В.  

м. Бахмут 
 

ПРІЗВИСЬКА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

Текст 
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