МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет
іноземної філології
та соціальних комунікацій

16–17 квітня 2020 року
в Сумському державному університеті
відбудеться VIІI Всеукраїнська наукова конференція
студентів, аспірантів та викладачів
«СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»
Секції конференції:
1. Проблеми романо-германського мовознавства.
2. Перекладацькі студії.
3. Сучасні проблеми викладання української (російської), англійської мов як
іноземних.
4. Іноземна мова як засіб професійного спілкування.
5. Релігія та культура в житті суспільства.
6. Соціальні комунікації.
7. Громадська участь на рівні місцевого самоврядування: виклики, стратегії,
механізми.
8. Сучасні загрози безпеці у східноєвропейському регіоні.
9. Проблеми й перспективи психологічної теорії та практики.
Оргкомітет запрошує до співпраці студентів, аспірантів, науковців, фахівців
та організації, яких цікавить зазначена тематика.
Для участі в конференції потрібно до 1 квітня 2020 року надіслати анкету
учасника (форму додано), матеріали доповіді (4–5 сторінок) на адресу
conference.ifsk@gmail.com.
Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному збірнику
(формат PDF) безкоштовно протягом місяця після завершення її роботи й
розміщені на офіційному сайті факультету, а також розіслані електронною поштою
всім учасникам на вказану в анкеті адресу.
Передбачається також дистанційна форма участі в секційних засіданнях за
допомогою відеозв’язку.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції
Рукописи обсягом 4–5 сторінок формату А4 приймаються до видання
українською, англійською та німецькою мовами.
Співавторів – не більше двох. Список наукової літератури має включати не
менше трьох джерел; вітаються посилання на літературу іноземними мовами та
роботи, видані протягом останніх п’яти років.
Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний
відступ – 1,25, усі поля – 2 см.
Структура:
ім’я та прізвище автора / авторів (жирний шрифт, зліва);
відомості про автора / авторів: вчене звання, науковий ступінь, місце роботи
(звичайний шрифт, зліва, без виділення);
назва тез (великі літери, жирний шрифт, по центру);
текст (по ширині);
список використаних джерел (жирний шрифт, по ширині).
У роботі потрібно окреслити мету та завдання, описати джерела дослідження,
викласти результати і висновки та сформулювати, в чому полягає цікавість для
науки і практики отриманих даних. Список використаних джерел друкується
наприкінці за алфавітом, посилання на джерело наводиться в тексті у квадратних
дужках, номери сторінок вказуються через кому: [1, с. 11].
Зразок:
Олена Іваненко,
канд. філол. наук, викладач кафедри
іноземних мов Сумського державного університету
ЕМОТИВНІ ЗАСОБИ В ТЕКСТАХ-ВІДГУКАХ ТА АНОТАЦІЯХ
Актуальність теми. Мета розвідки. Завдання дослідження. Основні
результати та висновки дослідження, їх цінність.
Список використаних джерел:
1. Курбан О. Мережеві онлайн-проекти: структура та принципи
функціонування (в рамках інформаційної війни) [Електронний ресурс] / О. Курбан
// Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 6. – С. 37–40. – Режим доступу :
http://nbuv.gov.ua/ UJRN/vkp_2016_6_12.
2. Прудникова О. В. Роль засобів масової комунікації у розвитку
інформаційної культури вітчизняного соціуму в умовах «гібридної війни» /
О. В. Прудникова // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2018. –
Том 1, № 36. – С. 33–42.

Студенти та аспіранти після списку використаних джерел вказують наукового
керівника (ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи;
вирівнювання по лівому краю, без виділення).
Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий
зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть учасники конференції.
Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, що не відповідають
вимогам або подані з порушенням встановленого терміну.
Заявка для участі
у VIІІ Всеукраїнській науковій конференції
студентів, аспірантів та викладачів
«СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Місце роботи / навчання
* Відомості про наукового керівника (для
студентів та аспірантів): прізвище, ім’я, по
батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце
роботи
Назва доповіді
Секція конференції
Електронна адреса
Телефон
Назви файлів із матеріалами конференції та заявкою мають містити прізвище
автора, наприклад: «Іваненко_тези.docx», «Іваненко_заявка.docx».
Увага! Якщо протягом 3-х робочих днів після відсилання заявки і рукопису
ви не отримали відповідь, будь ласка, ще раз надішліть свої матеріали.
Адреса оргкомітету: вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. Г-712, факультет
іноземної філології та соціальних комунікацій, Сумський державний університет,
Суми, 40007, Україна.
Із додатковими запитаннями звертатися за тел.: 095 897 05 55 (заступник
декана з наукової роботи Марина Миколаївна Набок).

