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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас до участі у  

Міжнародній науково-практичній конференції 

«Пріоритетні напрями гуманітарних і соціально-комунікаційних досліджень» 

 

19-20 травня 2022 року  

на базі факультету української й іноземної філології та журналістики Херсонського 

державного університету 

  

Мета проведення конференцій – узагальнення досвіду, розширення уявлень та 

окреслення перспектив подальшого розвитку лінгвістичних, літературознавчих, дидактичних 

та соціально-комунікаційних досліджень.   

До участі у конференції запрошуємо науковців, викладачів закладів вищої освіти, 

працівників ЗМІ, докторантів, аспірантів. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 
1. Сучасні напрями лінгвістичних та перекладознавчих  досліджень. 

2. Теорія і практика навчання державної мови в закладах загальної середньої та вищої 

освіти. 

3. Методичні аспекти викладання філологічних дисциплін у закладах освіти. 

4. Різноаспектне дослідження художнього / нехудожнього дискурсу. 

5. Сучасний медіапростір: історія, проблеми, перспективи.  

 

Регламент роботи конференції: 

19.05.2022 – реєстрація учасників, відкриття конференції, пленарне засідання, робота секцій,  

віртуальна екскурсія м. Херсон. 

20.05.2022 –  робота секцій, заключне пленарне засідання. 

Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення в межах 

тематики конференції. 

Робочі мови конференції: українська, англійська,  німецька, польська.  

Формат проведення конференції: онлайнова (покликання на платформу проведення 

буде надіслане напередодні конференції на електронну пошту). Через можливі технічні 

проблеми охочі можуть надіслати відеозапис свого виступу у форматі МР 4  на адресу 

оргкомітету конференції. 

Регламент виступів: на пленарному засіданні – 15-20 хв; на секційному – до 10 хв. 

 

Форми участі в роботі конференції та організаційний внесок: 

 

Умови участі Оргвнесок 

Доповідь без публікації матеріалів, електронний сертифікат 

(6 академічних годин), електронна програма конференції 

50 грн 

Доповідь із публікацією в електронному збірнику матеріалів  



конференції, електронний сертифікат (6 академічних годин), електронна 

програма конференції 

200 грн 

 

Публікація у співавторстві (не доктор наук) (публікація у електронному 

збірнику матеріалів конференції, електронний сертифікат (6 академічних 

годин), електронна програма конференції 

100 грн 

(за 1 співавтора) 

 

 Організаційний внесок покриває витрати на підготовку та проведення конференції, 

зокрема на підготовку електронних сертифікатів, програми та збірника матеріалів 

конференції. Для докторів наук участь, одноосібна публікація та всі матеріали безкоштовні. 

  

 Збірник матеріалів конференції матиме номер ISBN та буде у репозитарії з публічним 

доступом Херсонського державного університету http://ekhsuir.kspu.edu/  

 

Умови участі в конференції: 

До 20.00 год. 05 травня 2022 р. необхідно:  

1) заповнити електронну заявку участі в конференції за покликанням: 

https://forms.gle/f1xjrxVC1xRUrqv88; 

2) надіслати на електронну пошту помічника декана факультету з наукової роботи 

Москвичової Оксани Анатоліївни (oksana20121980@gmail.com) тези доповіді для 

опублікування у збірнику матеріалів конференції та скановану копію квитанції про 

сплату організаційного внеску в електронному вигляді окремими файлами (приклад 

назв файлів: Немченко І._тези, Немченко І._квитанція).  

 

Реквізити для оплати: 

Оплата здійснюється через банк 

Херсонський державний університет  

Код 02125609 

Розрахунковий рахунок 

UA498201720313221001202000120 
Банк – Держказначейська служба України в м. Київ 

За що: участь у конференції «Пріоритетні напрями гуманітарних і соціально-

комунікаційних досліджень» 

Хто: П.І.П. 

(у призначенні платежу чітко вказати назву конференції) 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 

1. Обсяг тез – 3-6 сторінок. 

2. Тези набрані у редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням 

*.doc,*.docx, шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, без встановлення переносів, 

міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля – 20 мм, абзацний відступ (абзац) – 10 мм, формат 

сторінки – А4. 

3. При оформленні тексту необхідно використовувати такі форми лапок «...», апострофа ’, 

тире –, дефіс -. 

4. Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: 

 Назва статті – великі літери, напівжирний шрифт, форматування по центру. 

 Ім’я та прізвище – наступний рядок після назви статті: курсив, форматування по 

правому краю, напівжирний шрифт. 

 Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

 Назва організації. 

 Е-mail. 

 Основний текст через 1 інтервал після попереднього рядка. 

 Список використаних джерел через 1 інтервал після тексту статті.  

5. Покликання на джерела – по тексту, напр.: [7] або [9, с. 3]. Оформлення за вимогами 

http://ekhsuir.kspu.edu/
https://forms.gle/f1xjrxVC1xRUrqv88


ДСТУ 8302:2015 (https://www.kspu.edu/FileDownload.ashx.pdf?id=37ce37eb-cd08-48a2-9c71-

7a6b4d0dbec2) 

 

Автори несуть повну відповідальність за зміст матеріалів, поданих до друку. 

Організаційний комітет залишає за собою право відмовити в участі у конференції особам, які 

не дотрималися зазначених вимог. 

 

Запрошуємо також опублікувати статті в наукових фахових виданнях Херсонського 

державного університету (категорія Б): 

зі спеціальності 035 «Філологія»:  

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та 

міжкультурна комунікація»  
Офіційний сайт видання: http://tsj.journal.kspu.edu/index.php/tsj 

Супровід та підтримка: editor@tsj.kherson.ua    

Південний архів (філологічні науки) 

Офіційний сайт видання: https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa  

Супровід та підтримка: +38 (095) 42 96 855; editor@pa.stateuniversity.ks.ua  

зі спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова 

освіта», 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», 015 «Професійна освіта»:  

Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 

Офіційний сайт видання: https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps  

Супровід та підтримка: +38 (068) 813 02 68; redkol@ps.stateuniversity.ks.ua  

 

Основні дати: 

До 05.05.2022 – отримання заявок, матеріалів та підтверджень про сплату оргвнесків від 

учасників. 

15.05.2022 – надсилання учасникам покликання на платформу проведення конференції. 

До 01.06.2022 – отримання рекомендації вченої ради Херсонського державного університету 

для збірника. 

До 10.06.2022 – розміщення електронного варіанта збірника в репозитарії, надсилання 

учасникам електронних сертифікатів та матеріалів конференції. 

 

Контактна інформація: 

Москвичова Оксана Анатоліївна – помічник декана факультету з наукової роботи  

Контактний телефон:  +38(050)643-79-00; e-mail: oksana20121980@gmail.com 

Климович Світлана Миколаївна – завідувач кафедри української і слов’янської філології та 

журналістики  

Контактний телефон : +38 (050)688-63-40; e-mail: klimovichsvitlana75@ gmail.com 

Єрмоленко Інеса Ігорівна  – доцент кафедри німецької та романської філології 

Контактний телефон : +38 (066)573-04-60; e-mail: inesa.yerm@ gmail.com 

 

 

 

https://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/!!!_ДСТУ%208302_2015.pdf?id=37ce37eb-cd08-48a2-9c71-7a6b4d0dbec2
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Зразок оформлення тез доповідей 

 

НАЗВА ТЕЗ 

Іван Немченко 
кандидат філологічних наук, доцент  

кафедри української і слов’янської  

філології та журналістики, 

Херсонський державний університет, 

Е-mail: 1111@gmail.com 

 

 

Текст текст текст текст …………………… 

 

Список використаних джерел: 
 



Ministry of Education and Science of Ukraine 

Kherson State University 

Pomeranian Academy (Slupsk, Poland) 

RWTH Aachen University (Aachen, Germany) 

Kyiv National Linguistic University 

V. N. Karazin Kharkiv National University 

Lesya Ukrainka Volyn National University (Lutsk, Ukraine) 

 

 

“PRIORITY HUMANITARIAN, SOCIAL AND COMMUNICATIVE ASPECTS OF 

INVESTIGATIONS”    

 

May 19-20, 2022 

 

(Online format) 

 

 

Dear colleagues! 
Kherson State University,  

Faculty of Ukrainian and Foreign Philology and Journalism  

invite scientists, lecturers, journalists, postgraduate students and doctoral students  

to participate in the  

International Scientific Conference 

«Priority Humanitarian, Social and Communicative Aspects of Investigations» 

which will be held on May 19-20, 2022 in online format. 

 

 

 The aim of the conference is to discuss results of scientific investigations in linguistic, in 

literary, in didactic, in social and in communicative spheres.  

 

 

Sections of the Conference: 

 1. Modern aspects of linguistic and of translation scientific researches. 

2. Theory and practice of teaching of the state language at educational 

establishments of secondary and higher educational levels. 

3. Methodological aspects of delivering of philological disciplines at educational 

establishments. 

4. Various aspects of investigation of texts. 

5. The modern media space: history, problems and perspectives. 

 

 

The work schedule of the conference: 

May 19, 2022 – the registration of guests of the conference, the opening of the conference, the 

plenary session, the work of sections, the virtual excursion about Kherson (Ukraine).  

 

May 20, 2022 –  the work of sections, the final plenary session. 

Participants of the conference may offer the own topic for the discussion in the sphere of 

sections of the conference.  



Working languages of the conference: Ukrainian, English,  German, Polish.  

The format of the conference: the conference will be held in online format (the 

corresponding link will be sent to all the participants before opening of the conference to e-mails). 

Please, note, that due to the possible technical problems the participants are welcomed to send 

videos of the delivering of reports and articles in MP 4 format to the address of the organizational 

committee of the conference.     

On the plenary session the time offered to deliver a report is 15 – 20 minutes, at the 

sections session – 10 minutes. 

  

 

Ways of participation in the conference and fees: 

 

Ways of Participation Fees 

Delivering a report according to the article without the publication of the 

article, the online certificate of the participation (6 academic hours), the 

online program of the conference. 

50 UAN 

Delivering a report according to the article with the publication in the online 

scientific journal on the basis of the conference, the online certificate of the 

participation (6 academic hours), the online program of the conference.  

 

200 UAN 

 

The publication in the co-authorship (the exception is for Doctors of Science) 

(the publication in the online scientific journal on the basis of the conference, 

the online certificate of the participation (6 academic hours), the online 

program of the conference).  

100 UAN 
(the fee is for one 

co-author of the 

article published) 

 

 The fees cover the organizational aspects of the conference, the publication of online 

certificates, of the program of the conference and of the scientific journals that will be published on 

the basis of all articles in the corresponding scientific spheres of investigation. Doctors of Science 

are the most welcomed to participate without any fee for the publication and for the participation.  

 

 The Scientific journal published on the basis of the results of the conference will have ISBN 

Number and will be downloaded to the repository of Kherson State University including the online 

access (http://ekhsuir.kspu.edu/)  

 

Requirements of the participation in the conference: 

The deadline is up to May 5, 2022 (20:00 according to the Ukrainian time). The participants of the 

conference should:  

6. fill in the online application form of the participant of the conference according to the 

following link: https://forms.gle/tzzNnZqGqxSbfAzi7; 

7. send to the e-mail of the Vice-Dean for Science of Faculty of Ukrainian and Foreign 

Philology and Journalism Dr. Oksana Anatoliivna Moskvichova the following documents 

attached to the letter: 

- the article for the publication in the scientific journal; 

- the scan-copy of the receipt of the payment for the publication and for the participation in 

the conference; 

- all attached files should be performed in the following way: Nemchenko I._article, 

Nemchenko I._receipt); 

- the e-mail of the Vice-Dean for Science of Faculty of Ukrainian and Foreign Philology 

and Journalism Dr. Oksana Anatoliivna Moskvichova: oksana20121980@gmail.com  

 

 

Details of the payment: 
The payment should be made according to the following banking requirements: 

Kherson State University 

Code 02125609 

http://ekhsuir.kspu.edu/
https://forms.gle/tzzNnZqGqxSbfAzi7


Current Account 

UA498201720313221001202000120 
Bank – The State Treasury Service of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 

The aim of the payment: the participation in the conference «Priority Humanitarian, Social and 

Communicative Aspects of Investigations»   

Name: the full name and the surname of the participant of the conference (please, note to fill in 

the title of the conference) 

 

 

Requirements for articles 
1. The article should be written for 3-6 pages. 

     2. The article should be written in Microsoft Word format for Windows as the file 

saved in *.doc,*.docx; front Times New Roman, size 14, spacing – 1.5, all margins – 20 

mm, indent – 10 mm, page format – A4.  

      3. In the article should be the following signs, as: quotes «...», apostrophe ’, dash –, 

hyphen -. 

      4. The article should be written as for the following consequence: 

- The title of the article should be written in capital letters, in bold front, in the central 

formatting; 

- The name and the surname should be written in the next line after the title of the article 

in italics, in the right formatting, in bold front; 

- The scientific degree, the academic status, the position; 

- The title of the university; 

- E-mail; 

- In one interval the article should be written; 

- Literature (in one interval from the article).  

     5. Literature should be formatted in the following way: [7], [9, с. 3] (the example of 

the list of literature formatting may be read as for the link: 

https://www.kspu.edu/FileDownload.ashx.pdf?id=37ce37eb-cd08-48a2-9c71-

7a6b4d0dbec2 

 

Authors are responsible for the information presented in articles for the publication. The 

organization committee may reject the participant to participate in the conference if the 

requirements are not adhereted by authors. 

 

We invite to publish articles in the scientific journals of Kherson State University 

(Category “B”): 
Speciality “035. Philology”: 

“The Scientific Bulletin of Kherson State University. Series Germanic Studies and 

Intercultural Comminication”. 

The official web-site: http://tsj.journal.kspu.edu/index.php/tsj 

E-mail: editor@tsj.kherson.ua    

 

“South Archive. Philological Sciences”. 

Official web-site: https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa  

Contacts detailed: +38 (095) 42 96 855; editor@pa.stateuniversity.ks.ua  

 

Speciality “011. Educational, Pedagogical Sciences”, “012 Preschool Education”, “013 Primary 

Education”, “014 Secondary Education (according to the certain specialities)”, “015 Professional 

Education”: 

“Pedagigical Sciences”. 
Official web-site: https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps  

Contacts detailed: +38 (068) 813 02 68; redkol@ps.stateuniversity.ks.ua  
 

https://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/!!!_ДСТУ8302_2015.pdf?id=37ce37eb-cd08-48a2-9c71-7a6b4d0dbec2
https://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/!!!_ДСТУ8302_2015.pdf?id=37ce37eb-cd08-48a2-9c71-7a6b4d0dbec2
http://tsj.journal.kspu.edu/index.php/tsj
mailto:editor@tsj.kherson.ua
https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa
mailto:editor@pa.stateuniversity.ks.ua
https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps
mailto:redkol@ps.stateuniversity.ks.ua


Dates requirements: 

May 5, 2022 – the final term of acceptance of application forms, articles and receipts. 

May 15, 2022 – all the participants of the conference will get online links on the conference that 

will be sent to e-mails of all the participants of the conference. 

Till 1 June, 2022 – the Academic Council of Kherson State University will approve the publication 

of the scientific journal of the conference. 

Till 10 June, 2022 – the online scientific journal of the conference will be downloaded into the 

repository of Kherson State University including the online access (http://ekhsuir.kspu.edu/), online 

certificates of the participation and all the materials of the conference will be sent to all the 

participants.  

 

 

Contacts: 

Dr. Moskvichova Oksana Anatoliivna – the Vice-Dean for Science at Faculty of Ukrainian and 

Foreign Philology and Journalism.  

Telephone number:   

+38(050)643-79-00 (Ukraine); 

e-mail: oksana20121980@gmail.com 

Dr. Klimovich Svitlana Mikolaivna – the Head of the Department of Ukrainian and Slavic 

Philology and Journalism. 

Telephone number:  

+38 (050)688-63-40 (Ukraine); 

e-mail: klimovichsvitlana75@ gmail.com 

Dr. Ermolenko Inessa Igorivna – the Associate Professor of the Department of German and 

Roman Philology.  

Telephone number: 

+38 (066)573-04-60 (Ukraine); 

e-mail: inesa.yerm@ gmail.com 

 

 

 

http://ekhsuir.kspu.edu/


Articles should be written according to the following example: 

 

THE TITLE OF THE ARTICLE 

Ivan Nemchenko 
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, 

Department of Ukrainian and Slavic Philology and Journalism, 

Kherson State University,  

Е-mail: 1111@gmail.com 

 

 

An Article …………………… 
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