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послідовності, з чіткими формулюваннями, насичена 
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Література: 
Після висновків наводиться список 

використаних джерел. Назва Література 
друкується жирним шрифтом після основного 
тексту по центру. Бібліографічний опис подається  
в алфавітному порядку і повинен відповідати 
вимогам ВАК України (Бюлетень ВАК України  
№ 5, 2009 р.). 

Посилання у тексті наводяться  в квадратних 
дужках. Перша цифра – номер джерела у списку 
літератури, після коми друга цифра – номер 
сторінки. Номери джерел відділяються крапкою з 
комою. Напр.: [5, с. 69; 7, с. 111–114]. 
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участь  в інтернет-конференції передбачає 
публікацію статті в електронному збірнику 
матеріалів, що буде розміщений на web-сторінці 
за адресою: http://socrates.vsau.org через 14 днів 
після дати проведення конференції. 
 
Мови конференції – українська, російська, 
англійська, німецька, французька. 
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відомостях про авторів електронну адресу. 
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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, АСПІРАНТИ, 
СТУДЕНТИ! 

 
       Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції викладачів і студентів «Мова, 
культура та освіта», яка відбудеться 19 квітня 
2018 року на базі кафедри української та 
іноземних мов Вінницького національного 
аграрного університету. 
 
Тематика: Доповіді відображають широкий 
спектр досліджень із галузей мовознавчої, 
культурологічної та педагогічної наук: методика 
викладання та інноваційні технології навчання, 
культурологічна парадигма освіти, новітні 
напрямки у сучасному мовознавстві, 
реформування системи професійної та 
довузівської підготовки. Представлені доробки 
учасників конференції можуть бути корисними 
для викладачів, учителів, наукових працівників, 
аспірантів, магістрантів, студентів та всіх, хто 
цікавиться питаннями підвищення якості освіти. 
 
Секція № 1. Сучасна філологія: здобутки, 
проблеми методології, перспективи розвитку. 
Відп.: Тимощук Наталія Миколаївна: 
0962910931; e-mail:  redish_fox15@ukr.net 
 
Секція № 2.   Теоретичні та методичні аспекти 
викладання мовознавчих дисциплін у ВНЗ.  
Відп.: Кравець Руслан Андрійович: 0686608638;  
e-mail: krawezj@ukr.net 
 
Секція №3. Упровадження інноваційних 
педагогічних технологій професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих фахівців. 
 Відп.: Гаврилюк Наталія Михайлівна: 
0938894325; e-mail:  ngavriluk774@gmail.com 
 

 
 
Секція № 4. Концептуальні засади виховання 
cучасного фахівця – випускника навчального 
закладу. Відп.: Матієнко Олена Степанівна: 
0965416007; e-mail: e_matienko@ukr.net 
 
Секція № 5. Проблематика суспільного розвитку 
України в умовах системних транзитивних змін. 
Відп.:  Лебедєва Наталія Анатоліївна: 
0672758973;  e-mail: nataliswon@gmail.com 
 
      Після  відправлення матеріалів на вказану 
адресу автор протягом доби отримує відповідне 
підтвердження про їх отримання від 
оргкомітету конференції 
 

 
 
 

Заявка на участь  
у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції викладачів і студентів 
 «Мова, культура та освіта» 

19 квітня 2018 р. (м. Вінниця) 
 

Назва доповіді (секція)_______________________ 
 
Прізвище__________________________________ 
Ім’я________________________________________ 
По батькові_________________________________ 
Вчене звання, наук. ступ.______________________ 
Посада_____________________________________ 
Місце роботи, назва організації________________ 
 
Адреса_____________________________________ 
Телефон (факс, E-mail)________________________ 
 

 
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
1.  Для участі в роботі конференції необхідно до  
9 квітня 2018 року надіслати  заявку учасника, 
скановану копію квитанції про оплату, 
електронний варіант статті. Файли у папці з 
назвою секції назвати за прикладом: 
zayavka_Shupta,  stattia_Shupta, chek_Shupta та 
відправити на електронну адресу відповідального 
за секцію. 
 
2. Оргкомітет конференції планує розмістити 
збірник на web-сторінці за адресою: 
http://socrates.vsau.org. 
 
 3. Організаційний внесок для студентів, 
аспірантів та працівників ВНАУ становить 160 
гривень; для студентів, аспірантів та працівників 
інших установ – 180 грн. за статтю (в оргвнесок 
входить оплата за розміщення на сайті, верстка 
збірника, редагування текстів, друк запрошень, 
збірників і сертифікатів). 
 
Реквізити для оплати:  
Отримувач: Вінницький національний 
аграрний університет  
Банк: Держказначейська служба України  
м. Київ 
Р/р 31256282102055  
Код: 00497236  
МФО: 820172   
 
 
Обов’язково вказати прізвище учасника та 
призначення платежу (за участь в конференції 
«Мова, культура та освіта» 19 квітня 2018 року). 

 


