
 

У науковій конференції візьмуть участь представники навчальних закладів України 
та закордону 

Форма участі в конференції: дистанційна. 

Персональний СЕРТИФІКАТ кожному учаснику конференції 

Тези виступів просимо надіслати до 12 лютого 2023року. 

Збірку електронних матеріалів конференції буде надіслано  

до 20 березня 2023 року. 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

  

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної дистанційної конференції з 
міжнародною участю 

«СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ 
ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗВО: РЕАЛІЇ ТА 

ВИКЛИКИ ЧАСУ», 
яка відбудеться 28 лютого 2023р. 

м. Львів, Україна 
 

http://stat.conf-sci.com/sl/MjIxODUxMA==/c37344adb914455a24bfaf731a8680fd9b9cbs8
http://stat.conf-sci.com/sl/MjIxODUwNw==/c37344adb914455a24bfaf731a8680fd9b9cbs8
http://stat.conf-sci.com/sl/MjIxODUwOA==/c37344adb914455a24bfaf731a8680fd9b9cbs8


 

Організаційний комітет конференції:  
Левченко Олена Петрівна, д.філ.н., професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики  

Національного університету «Львівська політехніка», 

Мартинюк Веронія Адамівна, к.п.н., доц., член UERA (міжнародної організації дослідників 
освіти), керівник підрозділу підвищення кваліфікації «Cambridge – Club», Київ, Україна 

 

 

Основні напрямки роботи конференції: 
СЕКЦІЯ 01. Педагогічні науки. 

СЕКЦІЯ 02. Психологічні науки. 

СЕКЦІЯ 03. Філологічні науки. 

СЕКЦІЯ 04. Соціологічні науки. 
 

 
РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ становить 200 грн. (від 2 до 4 сторінок),  300 грн 
(від 5 до 7 сторінок). *Електронний збірник (PDF), друк сертифікатів враховано в 
організаційному внеску. Вартість доставки сертифікатів УкрПоштою або Новою Поштою 
організаційний внесок не покриває. 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Обсяг -  2-7 сторінок; розмір сторінки -  А4; орієнтація сторінки: книжкова; розмір полів: всі 
по 2 см; шрифт: Times New Roman, 14; табличний текст: Times New Roman, 12; міжрядковий 
інтервал:  1,5 рядка; вирівнювання: по ширині; абзацний відступ: 1 см.; рисунки, таблиці та 
схеми належить розміщувати безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на 
наступній сторінці. Схеми мають бути згруповані. Формули просимо набирати лише за 
допомогою редактора формул в Microsoft Word; сторінки не нумерувати та не 
використовувати автоматичну розстановку переносів. Список використаних джерел 
належить оформити відповідно до одного із чинних стандартів.  
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ: 1. Назва доповіді – великі літери, 
шрифт напівжирний, 14 кеглів, вирівнювання по центру; 2. Прізвище, ім'я та по батькові 
автора(-ів), науковий ступінь та звання (за наявності), посада (за наявності), повна назва місця 
роботи - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю; 3. Країна – шрифт 
курсив, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю; 5. Текст роботи – шрифт звичайний, 14 
кеглів, вирівнювання по ширині; 6. Список використаних джерел – шрифт звичайний, 14 
кеглів, вирівнювання по ширині 

 

 
Відповідальний секретар оргкомітету: 

Старший викладач кафедри Вовк Марія Василівна 
Тел. +380683511496 
e-mail: loc@lpnu.ua 

 
 

Щиро запрошуємо до співпраці! 

mailto:loc@lpnu.ua

