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ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, МАГІСТРАНТИ!  

  

   
  

  

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції 

«Макаренківські читання: філологічні та методичні студії», яка відбудеться 25 травня 

2022 року.  
  

Робота конференції планується за такими секціями: 
  

1. Перспективні напрямки сучасних лінгвістичних досліджень  

2. Методика викладання іноземних мов: стан та перспективи вивчення  

3. Актуальні питання сучасного перекладознавства  

 

Форма участі: заочна.   

Участь у конференції передбачає публікацію тез в електронному збірнику матеріалів 

та розміщення їх для ознайомлення на сайті університету в розділі «Наука».   



 

Мови конференції: українська, англійська, німецька, французька. 

Учасники конференції отримають електронний збірник матеріалів конференції (у 

форматі pdf) та сертифікат про участь у конференції.  

  

Умови участі в конференції  
 

Для участі у звітній студентській науково-практичній конференції необхідно до 20 

травня 2022 року надіслати на електронну адресу konf.gerfil@gmail.com:  

1) тези, що відповідають темі, напрямкам конференції та оформлені 

відповідно до вимог;   

2) відомості про автора (авторів).   

Електронний варіант тез та відомостей про автора створити у редакторі Word і зберегти 

в одному з форматів *.doc, *.docx. Файли назвати прізвищем учасника конференції_зміст 

матеріалів, наприклад: Петренко_тези та Петренко_відомості.   
 Конференція безкоштовна! 

    

Вимоги до оформлення тез  
  

Оргкомітет приймає тези обсягом 2-4 сторінки, набрані у редакторі MicrosoftWord у 

вигляді комп’ ютерного файлу з розширенням *.doc, *.docx. Шрифт тексту – Times New 

Roman, кегель  – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25, усі поля сторінок – 20 мм. 

Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються.   
Відповідальність за зміст викладеного матеріалу несе автор тез та його науковий 

керівник.  

Структура тез:  
 

Перший рядок – ім’я та прізвище автора (шрифт жирний курсив, вирівнювання по 

правому краю). Другий рядок – науковий керівник, ПІБ (шрифт жирний курсив, вирівнювання 

по правому краю). Третій рядок – назва університету (шрифт жирний курсив, вирівнювання 

по правому краю, вказується в дужках). Четвертий рядок – назва тез (великими літерами, 

шрифт – жирний, вирівнювання по центру. Посилання в тексті оформлюються у квадратних 

дужках за зразком [7, с. 11], де перше число означає порядковий номер у списку використаних 

джерел, друге – номер сторінки. Приклади ілюстративного матеріалу виділяються курсивом. 

Після тексту статті робиться однопорядковий відступ і подається ЛІТЕРАТУРА, оформлена 

відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.   
   

Зразок оформлення тез:  
  

Марина Нагорна 

Науковий керівник – доц. Петренко О.С.   

 (Сумський державний педагогічний університет   

імені А.С. Макаренка)  

НАЗВА ТЕЗ  

Текст тез…..   

ЛІТЕРАТУРА  

1. Johnson M., Lakoff G. Why cognitive linguistics requires embodied realism. Cognitive Linguistics. 

2002. Vol.13. №3. Р. 245-263. 

 

 



 

 

Заявка на участь  
Прізвище ім’я, по-

батькові  

  

Навчальний заклад    

Факультет    

Тема доповіді    

Тематичний напрямок    

Телефон, е-mail    

  
Голова оргкомітету: 

 

Пшенична Любов Василівна – кандидат наук з державного управління, професор, перший 

проректор Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

 
Заступник голови оргкомітету: 

 

Кудріна Ольга Юріївна – доктор економічних наук, професор проректор з науково-педагогічної 

(наукової) роботи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 
 

Члени оргкомітету: 

 

Бігіч Оксана Борисівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання 

іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного 

університету. 

Черниш Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри методики 
викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного 

лінгвістичного університету. 

Задорожна Ірина Павлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської 
філології та методики навчання англійської мови Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. 

Мізін Костянтин Іванович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної 
філології, перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 

Коваленко Андрій Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету 

іноземної та слов'янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка. 
Козлова Вікторія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

англійської філології та лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка. 
Подосиннікова Ганна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської 

філології та лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.  

Багацька Олена Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології 
та лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Буренко Тетяна Миколаївна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 

філології та лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Алексенко Світлана Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 
філології та лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.  

Докашенко Тетяна Вікторівна – лаборант кафедри англійської філології та лінгводидактики 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, відповідальний секретар 
оргкомітету 

 

Контакти: 

 

Багацька Олена Вікторівна (кандидат філологічних наук, доцент, тел. 0669379188), 

Докашенко Тетяна Вікторівна (лаборант кафедри англійської філології та лінгводидактики, 

тел. 0994275122)  


