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Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

VI Міжнародної науково-практичної 

конференції  

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ, 

ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ, 

ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ 

ШКОЛИ», 

 

яка відбудеться 25-26 листопада 2021 року на 

базі Полтавського державного медичного 

університету. 

 

Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, 

конгресів, симпозіумів і науково-практичних 

конференцій МОЗ та НАМН України. 
 

Тематика секційних засідань: 

1. Упровадження інноваційних технологій у 

процес гуманітарної, соціально-економічної, 

природничо-наукової, професійної і практичної 

підготовки майбутніх лікарів. 

2. Актуальні проблеми термінознавства та 

перекладознавства. 

3. Сучасні дослідження професійного, 

міжкультурного і літературного дискурсу. 

4. Удосконалення змісту, засобів, форм і методів 

навчання у вищій школі. 

5. Види, засоби, форми й методи педагогічного 

контролю у вищій школі. 

6. Імідж і педагогічна культура викладача закладу 

вищої освіти. 

7. Психолого-педагогічні засади формування 

майбутнього фахівця з вищою освітою. 

8. Філософія та освіта на сучасному етапі 

розвитку українського суспільства. 

 

 

Форми участі у конференції: 
1. Виступ із доповіддю на пленарному засіданні 

(до 20 хв). 

2. Виступ із доповіддю на секційному засіданні 

(до 10 хв). 

3. Заочна участь у конференції. 

Участь у конференції передбачає публікацію 

статті у збірнику матеріалів конференції.  
 

Для участі у конференції та публікації статті у 

збірнику матеріалів просимо надіслати до 

10 листопада 2021 року на електронну адресу 

poltava.conference2021@gmail.com:  

1. Заявку для участі в конференції (форма 

додається). 

2. Електронний варіант статті (до 10 сторінок, у 

форматі *.doc, *.docx, *.rtf). Файл назвати за 

номером тематичного напрямку та прізвищем 

автора статті, наприклад, 2_Ivanenko.doc. 

3. Сканований примірник статті з підписом 

автора/авторів на останній сторінці (у форматі 

*.pdf, наприклад, Ivanenko_stattya_scan.pdf). 

4. Скановану квитанцію про сплату 

організаційного внеску та оплату публікації 

статті у збірнику (у форматі *.jpg, *.png, 

наприклад, Ivanenko_kvytantsiia.jpg). 
 

Учасники, які бажають опублікувати статтю у 

збірнику матеріалів конференції, здійснюють 

оплату із розрахунку 50 грн/стор.  

Незалежно від форми участі в роботі 

конференції  обов’язковим є організаційний 

внесок у розмірі 150 грн, який покриває витрати, 

пов'язані з підготовкою та розсилкою збірника 

матеріалів, сертифікатів і програми конференції. 

Номер картки (ПриватБанк) для грошових 

переказів: 5363 5420 1788 4264 – Лисанець Юлія 

Валеріївна. Комісія сплачується учасниками. 
 

mailto:poltava.conference2021@gmail.com


Розсилка збірника відбуватиметься протягом 

місяця після завершення роботи конференції. 

 

За більш детальною інформацією звертайтеся: 

poltava.conference2021@gmail.com: 

моб. тел.: 0664615003 – Ефендієва Світлана 

Миколаївна 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ У 

ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Наукові статті повинні містити такі елементи: 

постановка проблеми; огляд останніх досліджень і 

публікацій з цієї проблеми; формулювання 

завдання дослідження; виклад основного матеріалу 

дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; висновки з цього 

дослідження та перспективи; список використаних 

джерел. Текст набирається в редакторі Word: 

шрифт Times New Roman, кегль 14 pt, 

міжрядковий інтервал 1,5. Береги: зліва – 2,5 см, 

справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. 

Абзацний відступ – 1,25 см. 

Матеріали подавати у такій послідовності: 

1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку). 

2. Ініціали та прізвище автора/авторів 

(праворуч). 

3. Назва навчального закладу та міста (окремий 

абзац праворуч). 

4. Назва статті – великими літерами, жирним 

шрифтом у центрі. 

5. Анотації (до 200 слів) і ключові слова (5-7 

слів) українською, англійською та російською 

мовами (перед текстом, курсивом).  

6. Текст статті. 

7. Посилання в тексті на джерела зазначають у 

квадратних дужках [№ джерела, сторінка], 

наприклад: [3, c. 24]. Список літератури, 

оформлений згідно з вимогами Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015, подаються 

після статті в алфавітному порядку. Окремо 

подається список джерел ілюстративного 

матеріалу. 

Робочі мови конференції – українська, 

російська, англійська. 
 

Статті, що не відповідають вимогам, 

науковому рівню та тематиці конференції, а 

також надіслані пізніше встановленого терміну, 

не розглядатимуться. 
 

ЗАЯВКА  
на участь у конференції «Актуальні питання 

лінгвістики, професійної лінгводидактики, 

психології і педагогіки вищої школи»,  

25-26 листопада 2021 року 

Прізвище, ім’я, по батькові 

________________________________________ 

Науковий ступінь________________________ 

Вчене звання____________________________ 

Посада__________________________________ 

Установа (назва, адреса, телефон, факс, e-mail) 

________________________________________ 

Тема доповіді____________________________ 

Назва секції _____________________________ 

Форма участі:  □  очна    □   заочна 

Домашня адреса, індекс, контактний телефон, 

e-mail)___________________________________ 

Необхідність бронювання житла:  □  Так   □   Ні 
 

Усі поля обов’язкові для заповнення. 

При потребі просимо заздалегідь повідомити про 

необхідність бронювання місць у готелі. Вартість 

проживання учасники сплачують самостійно. 

Просимо учасників конференції заздалегідь подбати 

про придбання зворотних квитків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Міжнародна науково-практична конференція  

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ, 

ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ, 

ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ»  

 

 

25-26 листопада 2021 року 

 

м. Полтава 

 

Запрошуємо до співпраці! 
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