
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

Факультет іноземних мов  

Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ (Польща) 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції 

«КОМУНІКАЦІЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ» 

 

яка відбудеться 8 червня 2018 року 

 

на базі кафедри іноземних мов для природничих факультетів  

факультету іноземних мов 

 

Тематика секційних засідань: 

1. Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень. 

2. Ефективні методики викладання іноземних мов у вищій і середній школі. 

3. Особливості викладання іноземних мов за професійним спрямуванням. 

4. Філософський, соціологічний та культурологічний виміри ефективних 

моделей спілкування. 

5. Технології і комунікація. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, 

польська, російська. 
За результатами роботи планується видання збірника матеріалів конференції. 

Для участі в конференції необхідно до 1 травня 2018 року на електронну адресу 

conflviv18@gmail.com надіслати реєстраційну форму (див. зразок).  

Вартість публікування матеріалів конференції у збірнику – 200 грн. Оплата 

здійснюється відразу. Одноосібні праці докторів наук, професорів будуть опубліковані 

безкоштовно. 

Організаційний внесок за участь у конференції – 100 грн. 

Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників. Вартість та умови 

проживання у готелях міста Львова можна знайти за посиланням http://lviv-

online.com/ua/zhytlo/hotels/     

Наша адреса: Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет 

іноземних мов (конференція), вул. Університетська 1/415, м. Львів, 79000, Україна.  
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Контактні телефони:  + 38 (032) 239-47-16 – деканат факультету іноземних мов; 

контактні особи: 0973937686 – Ірина Юріївна, 0975340152 – Ірина Зіновіївна. 

Адреса електронної пошти: conflviv18@gmail.com 

 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ 
1. Електронний варіант тексту створити у редакторі MS Word. Файл слід назвати за 

прізвищем автора (латинськими літерами) та номером секції, наприклад, Stepaniuk_2.doc. 

2. Параметри сторінок: формат А4 (210 х 297 мм), орієнтація – книжна, береги: зверху та 

знизу – 2,5 см, зліва – 3 см, справа – 1 см; абзацний відступ – 1,25 см; інтервал між рядками – 1,5. Текст 

(шрифт:Times New Roman, розміром 14 пунктів). Обсяг публікації – 2–3 сторінки формату А4. 

3. Текст набирати без переносів, лапки в тексті повинні бути однакові (« »). Тире повинно 

відрізнятися від дефісу. 

4. Відстань між прізвищем та ініціалом дослідника слід друкувати, послуговуючись 

комбінацією Ctrl + Shift + пробіл. 

5. Сторінки нумерувати не потрібно. 

6. Матеріали тез розташовуються в такій послідовності: 

Назва (великими буквами, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). В наступному рядку: ім’я 

та прізвище автора (авторів) слід подати праворуч. Нижче курсивом – місце роботи (назва 

навчального закладу), після цього у дужках – назва населеного пункту (якщо він не міститься у 

назві навчального закладу).  
 

ЗРАЗОК: 

ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД НА МАЙБУТНЄ МІЖКУЛЬТУРНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 
Вікторія Степанюк 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 
 

Пропустивши 1 рядок до і після слова ЛІТЕРАТУРА (напівжирний шрифт, вирівнювання по 

центру), подати список використаної літератури згідно з державними стандартами України. У тексті 

виноски позначаються квадратними дужками з указівкою в них порядкового номера джерела за списком 

та номера сторінки через кому [1, с. 45]. Виноски на кілька джерел із зазначенням сторінок розділяються 

між собою крапкою з комою. 

 

Реєстраційна форма 
(оформлюється окремо на кожного співавтора) 

Прізвище автора (співавтора)  

Ім’я  

По батькові  

Місце роботи (навчальний заклад, 

установа, кафедра) 

 

Посада  

Науковий ступінь, учене звання  

Мобільний телефон   

Домашня адреса (поштовий індекс)  

е-mail  

Назва секції  

Тема доповіді  

Потреба в мультимедійному забезпеченні   Так, ні (потрібне підкреслити) 

Форма участі в конференції (підкреслити): 

– Виступ  із пленарною доповіддю (до 15 хв.)  

– Виступ  із секційною доповіддю (до 10 хв.) 

– Участь без доповіді 
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– Заочна участь в конференції 

Заповнення реєстраційної форми є обов’язковим 

 

Реєстраційна форма, тези та копія квитанції про оплату подаються в електронному 

вигляді на електронну адресу: conflviv18@gmail.com. Файл реєстраційної форми слід 

назвати за прізвищем автора (латинськими літерами), наприклад, register_Stepaniuk.doc. 

Оплату організаційного внеску та публікування матеріалів конференції можна 

здійснити переказом потрібної суми на картку Приватбанку: 

 

5168757349987752  

Семеряк Ірина Зіновіївна.   
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