
Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів взяти участь у роботі 
І Міжнародної науково-практичної конференції 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ, 
яка відбудеться 6 квітня 2022 року 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Міжкультурний діалог: лінгвокогнітивний, етнолінгвістичний та літературознавчий аспекти.  
2. Переклад у контексті міжкультурної комунікації: теорія і практика. 
3. Інноваційні технології у викладанні іноземних мов та перекладу. 
4. Філософські, соціокультурні, психолінгвістичні, педагогічні проблеми змісту та організації 

навчального процесу. 

Мови конференції: українська, англійська, німецька, польська, російська 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Участь у конференції можлива у таких форматах (на вибір): 

- публікація тез в електронному збірнику матеріалів конференції; 
- публікація статті у науковому фаховому журналі «Академічні студії. Серія “Педагогіка”» (Фахова 
реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року), що є науковим 
педагогічним рецензованим виданням за спеціальностями: 011 – Освітні, педагогічні науки; 012–
Дошкільна освіта; 013– Початкова освіта; 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями); 017 Фізична 
культура i спорт. 
- публікація статті у науковому фаховому журналі «Академічні студії. Серія “Гуманітарні науки”» 

(Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року), що є 

науковим філологічним рецензованим виданням за спеціальністю: 035 – Філологія.  

Для участі у конференції ДО 20 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ (ВКЛЮЧНО) НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ: 
 Онлайн-заявку на участь у конференції (заповнюють усі учасники, незалежно від того чи пишуть 

тези, чи статтю). Покликання на онлайн-заявку: 
https://docs.google.com/forms/d/1WuAlmpcnIZkcYaULsTStHtqLPz8z9NVGiVVi5ZdHT-U/edit    

 Тези, оформлені відповідно до вимог і названі прізвищем автора з номером секції 
(3_martyniuk_article),  просимо  прикріпити  в електронній онлайн-заявці. 

 Статті, оформлені відповідно до вимог фахових журналів, надіслати для рецензування на адресу 
ofast.lpc.education@gmail.com  та обов’язково заповнити довідку про автора у них на сторінці 
(покликання див. далі). 
Важливо: для публікації одноосібних тез магістрантів необхідно зазначити в онлайн-заявці 

прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання наукового керівника (у круглих дужках () 
після інформації про  магістранта). 

Участь у роботі конференції засвідчується сертифікатом (із зазначенням кількості годин). 
Видання наукових праць конференції: електронний збірник тез та сертифікати будуть розміщені 

протягом 15 календарних днів на сайті Луцького національного технічного університету 
за адресою http://lutsk-ntu.com.ua у розділі Діяльність «Наукова»: 

Наукові заходи: 
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/zbirnik-tez-dopovidey-naukovih-konferenciy 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-27-veresnya-2021-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-27-veresnya-2021-roku
https://docs.google.com/forms/d/1WuAlmpcnIZkcYaULsTStHtqLPz8z9NVGiVVi5ZdHT-U/edit
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ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Обсяг матеріалів – 2-4 сторінки; Формат – А4, гарнітура – MS Word. Шрифт – Times New Roman, 

кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25 см. Поля: зверху, знизу, 
праворуч, ліворуч - 20 мм. 

По правому краю – прізвище та ініціали автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, 
посада (курсив:). Повна назва установи (курсив). Через один інтервал – назва доповіді (жирними 
літерами по центру, кегль-16). Через один інтервал – текст доповіді (тез), кегль - 14. Усі скорочення (за 
винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну. 

Список використаних джерел наводиться в кінці тексту (жирним і по центру Times New Roman, 
14). Список подається в алфавітному порядку, посилання в тексті (номер джерела) зазначають у 
квадратних дужках [1] та оформлюють з урахуванням розробленого в 2015 році Національного 
стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання». http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF 
http://www.zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/dstu_8302.pdf   

Якщо стаття, на яку є посилання, має цифровий ідентифікатор DOI 
(http://www.doi.org/index.html), його потрібно вказувати. У список літератури бажано включати сучасні 
(за останні п’ять років) джерела за проблематикою дослідження. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Губіна А.М., канд. психол. наук., доцент 
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Можливості сервісу Google Classroom у навчанні іноземної мови у 

закладах вищої освіти  
 

Текст .............. 
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Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають заявленим вимогам.  
Відповідальність за наповненість тез доповідей несе автор.  
Подаючи тези до збірника, автори тим самим висловлюють згоду на розміщення повного їх тексту в 
мережі Інтернет. 
Публікація тез є безкоштовною.  
 
Адреса оргкомітету: Луцький НТУ, Львівська 75, Луцьк 43018 
Контактні особи:  
Губіна Алла Михайлівна (+380509201966) hubinaalla@ukr.net  
Войтенко Ірина Григорівна (+380509010850; +380973032509) 

Для публікації статті у науковому фаховому журналі «Академічні студії. Серія ”Педагогіка”» 
http://tester.journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogy/avtoram  у № 2 за 2022 рік необхідно до 20 
березня 2022 року (включно):  
1) заповнити довідку про автора за покликанням журналу; 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegRNfdBfnz_JJKnIlhOwqJbmG0W6qMjtQGt_GkRzFSmYFQFQ/v
iewform  
2) надіслати на електронну адресу: ofast.lpc.education@gmail.com   
- наукову статтю для рецензування, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог; 
- відскановане підтвердження сплати коштів (реквізити для сплати надаються автору після вдалого 
проходження рецензування) 
Зразок оформлення назви електронних файлів: Іваненко_стаття, Іваненко_оплата. Після отримання 
підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати 
публікаційного внеску. Вартість публікації становить 800 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка 
сплачується окремо у розмірі 50 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням 
статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам. На етапі 
подачі заявки на розміщення статті у журналі «Академічні студії. Серія “Педагогіка”» автор(и) може(уть) 
замовити необхідну кількість додаткових примірників журналу. Вартість одного додаткового примірника 
журналу — 200 грн. Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор 
надсилає в електронному вигляді на e-mail ofast.lpc.education@gmail.com . Друковані примірники 
журналу будуть надіслані на поштові адреси авторів, вказані в електронних довідках. 
 
Для публікації статті у науковому фаховому журналі «Академічні студії. Серія "Гуманітарні науки"» 
http://www.karlofa.net.ru/index.php/humanities/avtoram у № 2 за 2022 рік необхідно до 20 березня 
2022 року (включно):  
1) заповнити довідку про автора за покликанням журналу: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScATr5ViooseFbdknMfZxPDhXFkH69WDkHVzfsSkhGuCOdIBw/vi
ewform  
2) надіслати на електронну адресу ofast.lpc.education@gmail.com 
- наукову статтю для рецензування, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;  
- відскановане підтвердження сплати коштів (реквізити для сплати надаються автору після вдалого 
проходження рецензування) 
Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._стаття, Іванов_І.І._оплата. Після отримання 
підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати 
публікаційного внеску. Вартість публікації становить 800 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка 
сплачується окремо у розмірі 50 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням 
статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам. На етапі 
подачі заявки на розміщення статті у журналі «Академічні студії. Серія “Гуманітарні науки”» автор(и) 
може(уть) замовити необхідну кількість додаткових примірників журналу. Вартість одного додаткового 
примірника журналу — 200 грн. Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або ї-ї 
фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail ofast.lpc.education@gmail.com. Друковані 
примірники журналу будуть надіслані на поштові адреси авторів, вказані в електронних довідках. 
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