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Шановні колеги! 

 

Цей лист є офіційним запрошенням до участі у 

 VІІ Міжнародній студентській науковій  конференції:  

«Academic and Scientific Challenges in the 21
st Century», 

що проходитиме 1 березня 2018 року на кафедрі англійської мови Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. 

 

Реєстрація учасників відбудеться 1 березня 2018 року з 9.00 до 11.00 на кафедрі 

англійської мови ХНУ (61022, Харків, пл. Свободи, 4, 10 поверх, ауд. 10-10). 

Проїзд: з залізничного або автовокзалу до станції метро «Університет». 

 

З програмою конференції можна ознайомитись на сайті факультету іноземних 

мов http://fl.karazin.ua з 24 лютого 2018 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. для довідок: (057)707-53-50, e-mail: engldpt@karazin.ua  

 

З повагою  Оргкомітет 
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КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас до участі в VІІ Міжнародній студентській науковій  

конференції:  «Academic and Scientific Challenges in the 21
st
 Century», яка 

відбудеться у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна на 

кафедрі англійської мови.  

 

Конференція відбудеться 1 березня 2018 року 

 Робочі мови конференції: англійська, французька, німецька.  

          Доповідь на секційному засіданні – 7 хв. 

          Обговорення – 5 хв. 

          До початку конференції планується видання збірника тез, електронний 

варіант збірника буде розміщено на сайті факультету іноземних мов 

(http://fl.karazin.ua).  

Мета конференції: стимулювати молодь, яка займає активну 

громадянську позицію, прийняти участь в обговоренні актуальних наукових 

проблем сучасності, використовуючи іноземні мови взагалі та англійську мову 

зокрема як найбільш поширений засіб міжкультурного спілкування наукового 

товариства. 

 

 

Приймаються лише статті, оформлені за всіма вимогами вказаними 

нижче. Прийом статей буде відбуватися до 18 грудня 2017 на електронну 

адресу кафедри engldpt@karazin.ua (з позначкою «Студентська 

конференція»). Вартість публікації 1 сторінки становить 30 грн. 

 

Вимоги до статей доповідей: 

Текст повинен бути авторським, та раніше не бути опублікованим в 

інших виданнях. Тематика статей повинна бути пов'язана з проблематикою 

досліджень університетів. 

 Текст статті: основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, без автоматичного переносу слів. Поля 

ліворуч, вгорі, внизу - 2,5 см, праворуч - 1 см. Відступ абзацу - 1,25 см. Чітко 

диференцюються тире (-) та дефіс (-); 

Обсяг публікацій у межах: 5-8 стор. 

Термін подання статей: до 15 січня 2018 року на адресу: engldpt@karazin.ua 

http://fl.karazin.ua/


Вимоги до оформлення: 

 На початку статті розміщується індекс УДК, який міститься ліворуч, 

перед назвою публікації (шрифт Times New Roman, кегль 12). 

 Відцентрована назва статті (великими літерами, шрифт Times New Roman 

напівжирний , кегль 14). 

 Під назвою по центру звичайними літерами подаються прізвища та 

ініціали автора та мовного керівника (Language supervisor) із зазначенням 

наукового ступеня останнього, поряд у дужках зазначається назва 

університета та міста. 

 Анотація статті (Abstract) англійською мовою загальним обсягом 300-

500 друкованих знаків (шрифт Times New Roman, кегль 12). 

 Перелік ключових слів (Key words): 4-5 слів основних слів, сутність яких 

розкривається у тексті статті (шрифт Times New Roman, кегль 12). 

 Cтаття подається у редакції Word 97-2003  з двома примірниками тексту 

або надсилається на електронну адресу engldpt@karazin.ua. В окремих 

файлах подаються: 1) відомості про автора  (прізвище, ім'я, по батькові 

автора; назва основного місця роботи / навчання; посада (якщо є основна 

робота); адреса електронної пошти; номер контактного телефону) 

(наприклад, ivanova_vid.doc); 2) текст статті, файл називається латиницею 

за прізвищем автора (наприклад, ivanova.doc). 

Структура статті включає розділи, які містять: 

1) Вступ (Introduction): постановка проблеми; актуальність дослідження; 

короткий аналіз останніх досліджень для виділення невирішених раніше 

питань. Обов'язковими є  об’єкт, предмет, мета, завдання,матеріал та методи 

дослідження (object-matter, subject-matter, objective, tasks, materials, 

methods), хід їх вирішення в статті. 

2) Основна частина (Discussion and Results): об'єкт, предмет, теоретичні 

основи, матеріал і методи дослідження. Даються відповіді на кожне поставлене 

автором питання; обґрунтовуються результати, ілюструються прикладами, 

таблицями, малюнками. 

3) Висновки (Conclusions): узагальнення отриманих результатів, їх теоретичної 

значущості; конкретні перспективи дослідження. 

4) Усі структурні елементи виділяються напівжирним шрифтом. 

5) Посилання на джерела оформляється з використанням квадратних скобок, 

що виглядає в такий спосіб: 

a) оформлення з одним автором і конкретною сторінкою: [Geiger 1997: 5]. 

b) оформлення з одним автором і інтервалом сторінок: [Geiger 1997: 8-10]. 

c) оформлення з декількома авторами і конкретною сторінкою: [Pfeffer, Salancik 

1978: 6]. 

d) оформлення з декількома авторами і інтервалом сторінок: [Pfeffer, Salancik 

1978: 17-18]. 

e) посилання на кілька джерел: [Geiger 1997; Pfeffer, Salancik 1978]. 

 

 При використанні спеціальних шрифтів, малюнків, таблиць або 

символів їх додають окремими файлами. 

mailto:engldpt@karazin.ua


 Ілюстративний матеріал подається курсивом. Елементи тексту, які 

потребують виділення, підкреслюються. 

 Порядкові виноски не допускаються. 

 Завершує публікацію список використаних джерел література 

(References), який подається в алфавітному порядку авторів. Слово 

References друкується жирним шрифтом звичайними літерами без 

відступу від лівого поля. Нижче в підбір до тексту подається 

занумерований перелік цитованих робіт. 

Приклади оформлення джерел 

Для видань східнослов’янськими мовами (транслітерація) 

Стаття: 

Shevchenko, IS., and Morozova, Ye.I. (2003). Diskurs kak myslekommmikativnoe 

obrazovanie [Discourse as a mental and communicative phenomenon]. 

VisnykKharkiv. nats. un-tu im.V.N. Karazina. - V.N. Karazin Kharkiv. National 

Univ. Messenger, 586, 33-38 (in Russian). 

 

Електронне джерело: 

Zagurenko, A.A. (2002). Ekonomicheskaya optimizatsia [Economic optimization]. 

Neftyanoe khozyaistvo - Oil Industry, 11. Available at: http://www.opus 

 

Матеріали конференції: 

Zagurenko, A.A. (2002). Economic optimization. Trudy 6 Mezhdunarodnogo 

Simposiuma, 21-23 April 2002 Kyiv. [Proc. 6
th
 Int. Symp21-23 April 2002, Kyiv]. 

Kyiv, 267-272. 

 

Книга: 

Zagurenko, A.A. (2002). Ekonomicheskaya optimizatsia [Economic optimization]. 

Kyiv: Nauka Publ.  

Дисертація: 

Zagurenko, A.A. (2002). Ekonomichna optymizatsia. Diss. dokt. filol. nauk. 

[Economic optimization. Dr. philol. sci. diss.]. Kyiv. 440 p. (in Ukrainian). 

 

Автореферат дисертації (dokt./kand.): 

Zagurenko, A.A. (2002). Ekonomichna optymizatsia. Avtoref. diss. dokt. filol. nauk. 

[Economic optimization. Dr. philol. sci. diss, synopsis]. Kyiv (in Ukrainian). 

 

Правила транслітерації можна знайти в таких ресурсах: 

Російська транслітерація: http://www.translit.ru  

Українська транслітерація: http://translit.kh.ua/ 

 

Для видань іноземною європейською мовою 

 

Книга одного автора: 

Lakoff, G. (1980). Metaphors We live By. Chicago: Chicago University Press.  

Книга БЕЗ автора, під редакцією: 

http://www.opus/
http://www.translit.ru/
http://translit.kh.ua/


Lakoff, G. (ed.) (1980). Title of the hook. Chicago: Chicago University Pres.  

Книга кількох авторів: 

Jung, С, and Franz, M. (1964). Man and his symbols. New York: Doubleday Publ. 

Стаття: 

Author, A.A., Author, B.B., and Author, C.C. (2005). Title of the article. Title of the 

journal, 10(2), 49-53.  

Розділ у книзі: 

Shuman, A. (1992). Entitlement and authoritative discourse. In: J.H. Hill and J.T. 

Irvine (eds.). Responsibility and evidence in oral Discourse. Cambridge and New 

York: Cambridge University Press, pp. 135-160. 

 

До публікації приймаються лише статті, які успішно пройшли 

рецензування. 

 

БАЗИ РЕФЕРУВАННЯ ТА ІНДЕКСУВАННЯ: 

• Бібліотека кафедри англійської мови; 

• Інституційний репозитарій Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. 

 

 

 

         Оплата публікації здійснюється в розмірі 30 грн. за 1 сторінку тексту 

(включає редагування та рецензування збірки статей, програми, розсилку 

інформаційних листів та запрошень), необхідно переказати поштою на 

адресу Оргкомітету:  

 

Кальницька Анастасія Сергіївна, факультет іноземних мов, кафедра 

англійської мови, Харківський національний університет імені      

В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 

Додаткову інформацію можна одержати в Оргкомітеті:  

   Зав. кафедри англ. мови Полоцька Ольга Олександрівна,  

викладач Пєшкова Ольга Геннадіївна 

старший лаборант Проскурова Вікторія Миколаївна 

 

Тел. для довідок: (057) 707-53-50 / Е-mail: engldpt@karazin.ua 
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