
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

УКРАЇНИ 

Українська медична стоматологічна академія 

 
Akademia Techniczno-Humanistyczna 

(м. Бєльсько-Бяла, Республіка Польща) 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie (Республіка Польща) 

Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” 

(м. Бухарест, Румунія)  

Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт 

(м. Мінськ, Республіка Білорусь) 

Харківський національний медичний університет 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

Львівський національний аграрний університет  

Одеський національний медичний університет 

Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка 

 

I Міжнародна науково-практична онлайн 

конференція 

 «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИВЧЕННЯ ТА 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ» 

 

 

14 травня 2021 року  

 

м. Полтава 

 

Шановні студенти, аспіранти й науковці! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

I Міжнародної науково-практичної онлайн 

конференції  

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИВЧЕННЯ ТА 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ», 

 

яка відбудеться 14 травня 2021 року на базі 

Української медичної стоматологічної академії. 

 

Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, 

конгресів, симпозіумів і науково-практичних 

конференцій МОЗ та АМН України. 

 

Тематика секційних засідань: 

1. Новітні тенденції розвитку іноземної філології. 

2. Теоретичні й методичні аспекти навчання 

іноземних мов у закладах вищої освіти в 

Україні та за кордоном. 

3. Актуальні проблеми термінознавства і 

перекладознавства. 

4. Сучасні дослідження дискурсу художньої 

літератури. 

 

Форми участі у конференції: 

1. Виступ із доповіддю онлайн і публікація статті. 

2. Публікація статті. 

3. Стендова доповідь. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, 

німецька, французька, польська, румунська, 

білоруська. Зарубіжні учасники за бажанням 

можуть публікувати результати наукових 

досліджень російською мовою. 

Учасникам конференції буде розіслано 

електронний збірник статей, програму 

конференції і сертифікат (у форматі pdf) на 

вказану в заявці електронну адресу.  

Організаційний внесок – 120 грн. 

 

Для участі в конференції та публікації статті у 

збірнику матеріалів просимо надіслати до 

1 травня 2021 року на електронну адресу 

poltava.conference2021@gmail.com:  

1. Заявку для участі в конференції (форма 

додається). 

2. Електронний варіант статті (3-7 сторінок, у 

форматі *.doc, *.docx, *.rtf). Файл назвати за 

номером тематичного напряму та прізвищем 

автора статті, наприклад, 2_Ivanenko.doc. 

3. Скановану квитанцію про сплату 

організаційного внеску (у форматі *.jpg, *.png, 

наприклад, Ivanenko_kvytantsiia.jpg). 

Статті студентів подаються у співавторстві з 

науковим керівником. Одноосібні статті 

аспірантів приймаються до друку за умови 

надання рецензії наукового керівника на 

публікацію.  

 

Номер картки (ПриватБанк) для грошових 

переказів: 5168 7554 1572 7540 – Лисанець Юлія 

Валеріївна. Комісія сплачується учасниками. 

 

За більш детальною інформацією звертайтеся: 

poltava.conference2021@gmail.com  

моб. тел.: 0664615003 – Ефендієва Світлана 

Миколаївна 
 

 

mailto:poltava.conference2021@gmail.com
mailto:poltava.conference2021@gmail.com


 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ У 

ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Текст набирається в редакторі Word: шрифт 

Times New Roman, кегль 14 pt, міжрядковий 

інтервал 1,5. Береги: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, 

зверху – 2 см, знизу – 2 см. Абзацний відступ – 

1,25 см. 

Матеріали подавати у такій послідовності: 

1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку). 

2. Ініціали та прізвище автора/авторів 

(праворуч). 

3. Назва закладу вищої освіти,  міста, країни 

(окремий абзац праворуч). 

4. Назва статті – великими літерами, жирним 

шрифтом у центрі. 

5. Анотації (до 200 слів) і ключові слова (5-7 

слів) українською та англійською мовами (перед 

текстом, курсивом).  

6. Текст статті. 

7. Посилання в тексті на джерела зазначають у 

квадратних дужках [№ джерела, сторінка], 

наприклад: [3, c. 24]. Список літератури, 

оформлений згідно з вимогами Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015, подаються 

після статті в алфавітному порядку. Окремо 

подається список джерел ілюстративного 

матеріалу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участь у конференції «Сучасні тенденції 

вивчення та навчання іноземних мов»  

14 травня 2021 року 

Прізвище, ім’я, по батькові 

________________________________________ 

Науковий ступінь_________________________ 

Вчене звання_____________________________ 

Посада__________________________________ 

Установа________________________________ 

Тема доповіді____________________________ 

Назва секції _____________________________ 

Форма участі:   

□ Онлайн доповідь і публікація статті 

□ Публікація статті 

□ Стендова доповідь 

e-mail___________________________________ 
 

Усі поля обов’язкові для заповнення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Міжнародна науково-практична онлайн 

конференція 

 «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИВЧЕННЯ ТА 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ» 

 

 

14 травня 2021 року  

 

м. Полтава 

 

Запрошуємо до співпраці! 

 


