МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БОЛГАРСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ЛЮБОМИРА
АНДРЕЙЧИНА ПРИ БОЛГАРСЬКІЙ АКАДЕМІЇ НАУК
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ЗЕЛЕНОГОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
(ПОЛЬЩА)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Кафедра мовознавства факультету філології та журналістики Херсонського державного
університету запрошує Вас узяти участь у
І Міжнародній науково-практичній конференції
«Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: сьогодення і перспективи»,
яка відбудеться 25–26 жовтня 2018 р.
у м. Херсоні за адресою: вул. Університетська, 27, корп. 1, ауд. 256.
Для обговорення і дискусії виносяться такі питання:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Питання лінгвокультурології та лінгвокогнітології;
Когнітивістика в літературознавстві.
Художній текст як феномен авторської моделі світу.
Компаративістські дослідження в мовознавстві та літературознавстві.
Когнітивний, культурологічний, прагматичний аспекти досліджень
граматики.
Дослідження масмедійного дискурсу.
Сучасні стратегії міжкультурної комунікації в європейському просторі.
Соціолінгвістичні дослідження в сучасній науці.
Професійна підготовка майбутніх філологів.
Теорія і практика навчання державної мови в середній та вищій школі.
Викладання іноземних мов в освітніх закладах різних рівнів.
Мовна освіта в підготовці медіа-фахівців.
Регламент роботи конференції:

25.10.2018 р. – реєстрація учасників, відкриття конференції, пленарне засідання,
робота секцій, екскурсія до Херсонського краєзнавчого музею.
26.10.2018 р. – заключне пленарне засідання, екскурсія до історико-розважального
комплексу «Зелені хутори Таврії».
Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення у
межах тематики конференції.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, німецька, болгарська,
польська.
Форми участі: очна, заочна.

Для участі у конференції просимо до 30 вересня 2018 р. надіслати електронною
поштою на адресу MRevenuk@ksu.ks.ua:
 заявку, в якій зазначити тему доповіді та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по
батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, електронну адресу,
контактні телефони);
 тези доповіді;
 відскановану квитанцію про оплату реєстраційного внеску.
Заявку, тези, відомості про автора та відскановану квитанцію необхідно
надсилати окремими файлами, підписувати за прізвищем автора (наприклад,
Мельник_Заявка, Мельник_Тези).
Організаційний унесок складає 300 гривень, який сплачують учасники
конференції після повідомлення про прийняття матеріалів (реквізити на оплату оргкомітет
повідомить і листі-відповіді). Унесок покриває витрати на редагування, макетування й
розміщення матеріалів конференції в електронному збірнику, а також виготовлення
сертифікатів. Доктори наук внеску не сплачують.
Додатковий унесок у розмірі 150 грн. сплачують усі учасники, які планують узяти
очну участь у конференції. Збір покриває витрати, пов’язані з організацією конференції,
публікацією програми тощо.
Проїзд, проживання, харчування - за кошти учасників конференції.
Переказ коштів можна здійснити на рахунок Приватбанку: 4149 4996 4077 1091 на
ім’я Ревенюк Марини Віталіївни
Поштовий переказ здійснювати на ім’я та адресу:
Ревенюк Марина Віталіївна
Кафедра мовознавства
Херсонський державний університет
вул. Університетська, 27
м. Херсон, 7300
Україна
Електронна адреса: MRevenuk@ksu.ks.ua
Публікація матеріалів. За бажанням учасники конференції можуть надрукувати
статті у фахових збірниках «Педагогічні науки», «Південний архів» та «Лінгвістика».
За інформацією про умови публікації звертатися до редакційних колегій збірників:
«Лінгвістика» - linguistics.kspu.edu/requirements-registration
«Педагогічні науки» - redkol@ps.stateuniversity.ks.ua
«Південний архів» - www.pa.stateuniversity.ks.ua
Телефон для довідок: (0552) 32-67-56 (деканат факультету філології та
журналістики ХДУ); моб. 0957079574 (Ревенюк Марина Віталіївна) 0963214746 –
Окуневич Тетяна Григорівна

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг тез – 3-4 сторінки.
Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 12 pt,
міжрядковий інтервал – 1.5, всі береги – 20 мм. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу:
перший рядок – відступ 10 мм, відступи зліва і справа – 0 мм.
Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення
ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом.
Необхідно дотримуватись використання однотипних лапок («…»).
Під час набору тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

Матеріали розташовуються в такій послідовності:

прізвище та ім’я автора/авторів (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);
місто (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);
адреса електронної поштової скриньки (окремий абзац із вирівнюванням по лівому
краю);
назва тез (прописом, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого
рядка з вирівнюванням по центру);
основний текст; бібліографічні посилання в тексті беруться у квадратні дужки.
Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер
джерела та номер сторінки розділяють комою з пробілом, номера джерел –
крапкою з комою, напр.: [5], [6, с.123] [5; 34].
список використаних джерел розташовується в алфавітному порядку в кінці тез
(література оформлюється за останніми вимогами ВАК України. – Бюлетень ВАК
України. – 2009. – № 5. – С. 26–30);
Мельник Тетяна
м. Херсон
melnik@ukr.net
ТЕМПОРАЛЬНІ КОНЦЕПТИ «ДЕНЬ/НІЧ» ЯК ТЕКСТОТВІРНІ ПОКАЗНИКИ
ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
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Заявку оформити окремим файлом за зразком:
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи
Посада, кафедра
Поштова адреса для листування
Контактний телефон (бажано мобільний)
E-mail
Назва доповіді
Орієнтовна секція
Заплановані форми участі у конференції
(залишити потрібне)

Потрібне для доповіді обладнання
(залишити потрібне):
Потреба в готелі (так / ні).
Потреба у паперовому варіанті
сертифіката (так / ні)
Екскурсія до історико-розважального
комплексу «Зелені хутори Таврії»
(так / ні)

Доповідь чи повідомлення на секційному
засіданні
Організація майстер-класу чи тренінгу
Публікація матеріалів
Участь без доповіді і публікації
Мультимедійний плеєр, графопроектор,
мультимедійний проектор, dvd-програвач,
тощо
якщо так, то вкажіть дати:
з __________до_________

