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ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ ВЧЕНІ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у  

СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ ОН-ЛАЙН ФОРУМІ  

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ І 

ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДІВ ЇХ ВИКЛАДАННЯ В СУЧАСНОМУ 

ПОЛІЕТНІЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ» 

 

Мелітополь, 24 квітня 2020 року 

 

Планується робота таких секцій: 

1. Проблеми сучасного мовознавства. 

2. Сучасне літературознавство у світлі новітніх наукових досліджень. 

3. Інноваційні технології у теорії та практиці навчання мови і літератури. 

4. Проблеми перекладу в сучасному суспільстві. 

5. Міжкультурна комунікація: комунікативно-когнітивні аспекти. 

 

Матеріали будуть надруковані в електронному збірнику наукового 

часопису «СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ». 

Організайційний внесок становить 100 гривень (публікація 

програми, робота з оформлення збірника).  

Термін подачі публікації до 20 квітня 2020 р. 

Збірник тез буде розміщений продовж 10 днів після проведення  

конференції на сайті університету за адресою 

conference.mdpu.org.ua. 

Для участі у конференції необхідно до 20 квітня 2020 р. надіслати на 

електронну адресу angl_fil_mdpu@ukr.net 

-заявку та тези, які мають бути відправлені окремими файлами; у 

назві файлу необхідно вказати прізвище та ініціали автора (наприклад: 

Д.Д. Заболотна _заявка;  Д.Д. Заболотна _тези).  

- скан-копію або якісне фото чеку за організаційний внесок у сумі 

100 грн. (номер банківської картки 51 68 75 73 58 56 53 90 отримувач 

Гуров Сергій Юрійович); 

- статті, за якими не буде отримано підтвердження про сплату, 

друкуватися не будуть. 

Телефони для довідок:  

0967947018 – Матюха Галина Василівна 

0679728998 – Баранцова Ірина Олександрівна 

1 1 1 

mailto:angl_fil_mdpu@ukr.net


 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

Статті подаються в програмі Microsoft Word (Times New Roman, 

розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, 

береги: лівий – 3 см, верхній, нижній – 2 см, правий – 1,5 см ) у форматі 

doc без переносів у словах. Прізвище та ініціали друкуються в правому 

верхньому куті; далі – прізвище, ініціали, наукова ступінь, посада 

керівника, анотація (3 рядки) українською мовою із зазначенням ключових 

слів (3-4 слова), посередині великими літерами симетрично до тексту – 

назва статті. Основний текст друкується через один рядок після назви в 

обсязі – 3-5 сторінок. Список авторів у бібліографії подавати в алфавітному 

порядку відповідно до вимог, посилання в тексті робити у квадратних 

дужках, зазначаючи номер джерела та сторінку: [1, с. 45]. 

Робочі мови часопису: англійська, німецька, українська. 

Зразок оформлення статті 

Заболотна Д.Д. 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Баранцова І.О. 

  

ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС ВЛАСНИХ НАЗВ У ГАЗЕТНО-

ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ЖАНРАХ 

 

Анотація. У статті розглянуто різнорівневі засоби використання 

власних назв у текстах-репортажах та замітках сучасної англійської 

журнальної публіцистики, розкрито наявні підходи до референції онімів. 

Ключові слова: онім, публіцистичний жанр, антропонімічний 

простір, антропоніми.  

Ономастика – відносно молода галузь лінгвістики, а тому деякі 

аспекти вивчення власних назв залишаються малодослідженими, 

потребують розробки певної методики вивчення та привертають до себе 

увагу багатьох дослідників англійської мови, таких як Н. Головчак [2], 

Ф. Дебус [4], П. Ернст [5], В. Кам’янець [7], Л. Ковбасюк [10] та ін. 

…………………………………………………………………………… 

Мета статті полягає у висвітленні та систематизації останніх 



здобутків із питання особливостей вживання власних назв у різних 

публіцистичних жанрах сучасної англійської мови. До завдань статті 

належить аналіз новітніх здобутків у галузі лінгвістики щодо власних назв 

та виокремлення груп власних назв, які вживаються в газетно-

публіцистичних жанрах. 

                                                                                                                        

Отже, ономастичний простір сучасної англійської мови має великий 

потенціал для подальшого вивчення з урахування новітніх здобутків як 

вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів у площині когнітивної 

ономастики,  літературної та публіцистичної. Важливу роль при аналізі 

онімів має відігравати також певна «ономастична інформація», що дозволяє 

установити функції онімів у  тексті.  
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доступу: http://azbuka.in.ua/wpcontent/uploads/2013/10/liahovyn.pdf  

 

Зразок заявки на участь у 
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