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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Запрошуємо Вас до участі у  

VIІІ науково-педагогічних читаннях  

молодих учених, магістрантів, 

студентів іноземними мовами  

 

 «The  21st  Century Challenges  

in Education and Science» 

 
 

 

2-3 квітня 2020 року 

м. Глухів 

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.  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
1.  Прізвище, ім’я, по-батькові учасника 

конференції 

2.  Назва університету/інституту, курс навчання 

3.  Відомості про наукового керівника (учений 

ступінь, наукове звання, посада) 

4.  Назва  тексту публікації 

5.  Варіант участі (особиста участь /заочна участь) 

6.  Потреба у гуртожитку (так/ні) 

7.  Необхідне технічне оснащення (ноутбук, 

проектор тощо) 

8.  Чи хотіли б Ви отримати збірник у форматі pdf, 

який буде надіслано електронною поштою  

9.  Контактний телефон 

10.   E-mail учасника 

11.  Домашня адреса учасника 

 

Фінансові умови: 

 організаційний внесок складає: 

 50 грн, що включає електронний варіант 

матеріалів конференції (збірник тез, програма 

та сертифікат участі – у PDF форматі) 

 70 грн, що включає електронний варіант 

матеріалів конференції (збірник тез, програма 

– у PDF форматі) та друкований сертифікат 

участі 

 дорога і проживання – за рахунок учасників 

конференції 

 

 

 

 

Контактна інформація 

Адреса оргкомітету: 

Глухівський НПУ ім. О. Довженка,  

факультет філології та історії,  

вул. Терещенків, 47,  

м. Глухів, Сумська область, 41400. 

Телефон наукового відділу: (05444) 2-33-06 

Телефон контактних осіб:  

0994991036 Чайка Олена Миколаївна (викладач) 

0997905025 Андріїшина Катерина Іванівна 

(викладач) 

0507641820 Станицька Катерина Сергіївна 

(ст.лаборант) 

E-mail для пересилки електронного варіанту 

матеріалів конференції (публікації та заявки):  

kafinozemmov@ukr.net 
Заявки учасників, матеріали, квитанцію про 

оплату просимо надсилати до 10 березня 2020 р. 

Назви файлів повинні складатися з прізвища 

автора, наприклад, «Petrov.doc» та 

«Petrov_заявка.doc»  

Реквізити для пересилки коштів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомітет буде вдячний Вам за 

інформування своїх колег щодо 

проведення заходу! 

Чекаємо на зустріч з Вами!  

Електронний переказ  

на ім’я 

Станицька Катерина Сергіївна 

на картку Приватбанку:  

4731 2191 0742 3976 

(призначення платежу: 

оргвнесок від ПІБ) 



Конференція відбудеться  2-3 квітня 2020 

року на базі Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

 

Робочі мови конференції: англійська, 

німецька, французька.   

 

Основні питання, що пропонуються для 

обговорення: 

1. Unsolved problems in Linguistics and 

Literature. 

2. New challenges in Teaching Methods. 

3. Perspectives in Humanities. 

4. Innovations in Natural Sciences and 

Methods of Teaching. 

5. New trends in professional and technology 

education. 

 

Матеріали конференції включають: 

 заявку для участі (у відповідності з 

викладеними нижче вимогами; заявки, 

оформлені неналежним чином, не беруться до 

розгляду); 

 вичитані та оформлені відповідно до 

вимог (див. нижче) тези доповіді у вигляді 

комп’ютерного файлу (надсилаються на 

вказану електронну адресу); 

 копію квитанції про сплату 

організаційного внеску. 

До початку конференції планується 

видання електронного варіанту збірника 

матеріалів конференції, який буде розміщено 

на офіційному сайті Університету 

(http://gnpu.edu.ua/).  
 

Автор несе відповідальність за 

достовірність поданих матеріалів  

Вимоги  до публікації:  

Загальні: 

 Мови: англійська, німецька, 

французька. 

 Обсяг матеріалів – 2-4 сторінки  

 формат тексту: A4,  

 шрифт набору:  Times New Roman,  

 розмір шрифту: 14,  

 міжрядковий інтервал:  1,5;  

 поля сторінок: ліве – 2,5 см, праве – 

1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. 

 параметри абзацу: перший рядок – 

відступ 0,5  мм, відступ зліва і справа – 

0 мм,  
 інтервал між абзацами:  0 мм. 

 Забороняються: автоматичні переноси, 

література у вигляді кінцевих зносок, абзац 

пробілами.  

Порядково: 

І рядок: ім’я та прізвище автора (жирний 

курсив, верхній правий кут сторінки).  

ІІ рядок: назва навчального закладу (курсив, 

верхній правий кут сторінки).  

ІІІ рядок: учений ступінь, наукове звання, ім’я 

та прізвище керівника (курсив, верхній правий 

кут сторінки). 

IV рядок: пустий. 

V рядок: назва публікації (вирівнювання по 

центру, шрифт жирний, всі великі літери).  

VІ рядок: пустий. 

VІІ рядок і далі: основний текст (обсяг: 3-

4 стор. без нумерації). Допускається 

виділення символів (фрагментів тексту) 

напівжирним шрифтом, курсивом та 

підкресленням. При наборі тексту потрібно 

розрізняти символи дефісу та тире. 

Бібліографічні посилання у тексті беруться у 

квадратні дужки. Посилання на літературу 

оформляються так: [4], [6, p. 5], [6; 7; 8], [8, p. 

21; 9: 117]. У реченні крапка ставиться після 

дужок, посилань. 

Після основного тексту через один 

рядок подається список використаних джерел 

напівжирний шрифт, великі літери, окремий 

абзац з вирівнюванням по центру). 

Бібліографічні джерела наводяться в 

алфавітному  порядку англійською мовою 

(якщо джерело видане англійською) або 

транслітерацією (якщо джерело видане 

українською чи російською мовами). Список 

використаних джерел подається відповідно 

до стандартів бібліографічного опису 

(див.: Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання ДСТУ 

8302:2015). 
 

Зразок 

Оlha Petrenko 
Oleksandr Dovzhenko  

Hlukhiv National Pedagogical University 

Supervisor: prof.  Mykola Ivanov 

 

THE ESSENCE OF THE EDUCATION 

GLOBALIZATION   
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REFERENCES 

Оргкомітет просить  учасників подати 

матеріали до 10 березня й підтвердити свій 

приїзд до 1 квітня 2020 року 

 
Програма конференції та інша оперативна інформація будуть 

публікуватися на офіційному сайті університету: 
http://gnpu.edu.ua/ 


