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Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас до участі в IX Всеукраїнській науковій конференції з 

міжнародною участю: «Academic and Scientific Challenges in the 21st 

Century», організованої у рамках реалізації проекту 2.10 «Англійська мова в 

освітньому просторі» Стратегії розвитку університету на 2019-2025 роки. 

 

Конференція відбудеться 28 лютого 2020 року у Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна на кафедрі англійської мови.  

 

 Робоча мова конференції: англійська, українська  

          Доповідь на секційному засіданні – 7 хв. 

          Обговорення – 5 хв. 

          До початку конференції планується видання збірника матеріалів, 

електронний варіант збірника буде розміщено на сайті факультету іноземних 

мов (http://fl.karazin.ua).  

Мета конференції: стимулювати молодих науковців (студентів, 

аспірантів, докторантів), ESP (англійська мова для спеціальних цілей) фахівців 

та фахівців, що викладають англійською мовою, прийняти участь в обговоренні 

актуальних наукових та лінгводидактичних проблем сучасності, 

використовуючи англійську мову як найбільш поширений засіб 

міжкультурного спілкування наукового товариства. 

 

Приймаються лише матеріали, оформлені за всіма вимогами вказаними 

нижче. Прийом матеріалів буде відбуватися до 10 січня 2020 за 

електронною адресою кафедри англійської мови: engldpt@karazin.ua  

(з позначкою «ASC»). На кафедру необхідно надати 2 примірника 

роздрукованих матеріалів. Студентам та аспірантам на першій сторінці 

матеріалів необхідно забезпечити наявність рекомендації до друку за 

підписом наукових керівників або фахівців у галузі. 

 

Вимоги до матеріалів конференції: 

Текст повинен бути авторським, та раніше не бути опублікованим в 

інших виданнях.  

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

шрифт Times New Roman, кегль 14, без автоматичного переносу слів. Поля 
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ліворуч, вгорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см. Відступ абзацу – 1,25 см. Чітко 

диференцюються тире (–) та дефіс (-); 

Обсяг публікацій: 5-7 стор. 

Вимоги до оформлення: 

 На початку матеріалів розміщується індекс УДК, який міститься ліворуч, 

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

 Назва матеріалів має бути відцентрованою (великими літерами, шрифт 

Times New Roman напівжирний, кегль 14). 

 Під назвою по центру звичайними літерами подаються прізвища та 

ініціали автора. Для студентів та аспірантів подаються прізвище та ім’я 

наукового керівника або фахівця у галузі дослідження (Scientific 

supervisor) та мовного керівника (Language supervisor) із зазначенням 

наукового ступеня (за наявності); поряд у дужках зазначається назва 

університету та міста. 

 Матеріали студентів та аспірантів на першій сторінці 2 роздрукованих 

примірників, що подаються на кафедру англійської мови разом з 

електронним варіантом, на першій сторінці повинні мати висновок 

наукового керівника або фахівця у галузі («Рекомендовано до друку» 

підпис, ПІБ, науковий ступінь, посада) 

 Анотація (Abstract) українською та англійською мовою загальним 

обсягом не  менше 1500 знаків, включаючи ключові слова (шрифт Times 

New Roman, кегль 12). Перед кожною анотацією наводяться прізвище й 

ім’я  авторів та назва матеріалів відповідною мовою. 

 Перелік ключових слів (Key words): 4-7 основних слів, сутність яких 

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

 Матеріали подаються у редакції Word 97-2003 (файл називається 

латиницею за прізвищем автора, наприклад: ivanova_ASC.doc) та 

надсилається на електронну адресу engldpt@karazin.ua. (два примірники 

тексту надаються на кафедру). В окремих файлах подаються: 1) відомості 

про автора (ПІБ автора; назва основного місця навчання/роботи; посада 

(якщо є основна робота); адреса електронної пошти; номер контактного 

телефону) (наприклад, ivanova_ASC_vid.doc);  

 

Структура статті включає розділи, які містять: 

1) General formulation of research and its topicality (актуальність 

дослідження та короткий аналіз останніх досліджень для окреслення 

невирішених раніше питань).  

2) Setting of the problem and the aim of the article (постановка проблеми у 

загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями та формулювання цілей статті. За вимогами МОН обов’язковими 

елементами є актуальність розвідки, об’єкт, предмет, мета, завдання, 

матеріал, новизна, теоретична та прктична значущість, перспективи аналізу 

(шрифт розріджений – 3,0).  
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3) Основна частина (Experiential/research outcomes): Даються відповіді на 

кожне поставлене автором питання; обґрунтовуються результати, 

ілюструються прикладами, таблицями, малюнками (за необхідності). 

4) Висновки (Conclusions): узагальнення отриманих результатів, їх 

теоретичної та практичної значущості; перспективи дослідження. 

5) Усі структурні елементи виділяються напівжирним шрифтом. 

6) Посилання на джерела оформляються з використанням квадратних 

скобок, що виглядає в такий спосіб: 

 оформлення з одним автором і конкретною сторінкою: [4, р. 5]; 

 оформлення з одним автором і інтервалом сторінок: [4, р. 8-10]. 

 

 При використанні спеціальних шрифтів, малюнків, таблиць або 

символів їх додають окремими файлами. 

 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 (довідники включно) в 

алфавітному порядку авторів, оформлений із з урахуванням 

нормативних положень ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. 

 Приклади оформлення джерел 

Для видань східнослов’янськими мовами (транслітерація) 

Для видань східнослов'янськими мовами: 

Стаття: 

Shevchenko, I.S., and Morozova, Ye.I. (2003). Diskurs kak myslekommunikativnoe 

obrazovanie [Discourse as a mental and communicative phenomenon]. Visnyk 

Kharkiv. 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.com 

Матеріали конференції: 

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

Simposiuma, 21–23 April 2002 Kyiv. [Proc. 6th Int. Symp. 21-23 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) 

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

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

 

До розгляду приймаються лише матеріали, які успішно пройшли: 

1) рецензування науковим керівником або фахівцем у галузі, що 

підтверджується відповідною рекомендацією до друку на першій сторінці 

матеріалів з підписом та зазначеними ступенем та посадою наукового 

керівника або фахівця у галузі (для студентів та аспірантів); 

2) Рецензування фахівцем з англійської мови, що підтверджується 

відповідною рекомендацією до друку на першій сторінці матеріалів з 

підписом та зазначеними ступенем та посадою наукового керівника або 

фахівця у галузі (для студентів та аспірантів); 

 

Оплату публікації в розмірі 40 грн. за 1 сторінку тексту (включає 

редагування та рецензування збірки статей, програми, розсилку інформаційних 

листів та запрошень) необхідно переказати поштою на адресу Оргкомітету:  

 

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 Шамаєва Юлія Юріївна  

старший викладач Пєшкова Ольга Геннадіївна 

старший лаборант Сбітнєва Ірина Сергіївна 

 

Тел. для довідок: (057) 707-53-50  

Е-mail: engldpt@karazin.ua 
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