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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ -ЗАПРОШЕННЯ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції  «Філологія,  лінгводидактика,  професійна комунікація в науковому 

дискурсі», яка відбудеться 9 листопада 2021 року на базі кафедри української мови Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, вул. Роменська, 87). 

 

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ І ДИСКУСІЙ ВИНОСЯТЬСЯ ТАКІ ПИТАННЯ: 

- мова як культурологічний феномен; 

- художній текст як об’єкт лінгво-стилістичного аналізу; 

- інновації у філологічній освіті і розвиток культуромовної особистості: український та 

світовий досвід; 

- професійна комунікація в сучасній освіті; 

-академічна культура дослідника в освітньому просторі; 

- науковий наставник як вишукана мовна особистість. 

 

Мета конференції – обмін інформацією в аспекті сучасного мово-, літературознавства, 

лінгводидактики, професійної комунікації в контексті цифрової доби, популяризація 

результатів науково-методичних досліджень студентів, магістрантів, аспірантів, заохочення 

молоді до наукових досліджень в аспекті філології, методики навчання мови, літератури, 

лінгвоперсонології, електронної лінгводидактики, цифрової наративістики, менеджменту 

академічних, дослідницьких, освітніх проектів; професійного лідерства у сфері досліджень. 

 

Робочі мови конференції – слов'янські,  англійська. 

 

 

 

 



 РЕЄСТРАЦІЯ (ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ): 

Просимо надіслати на електронні адреси оргкомітету viktoria.german68@gmail.com; 

nadiakyrylenko@gmail.com; gromovanv2015@gmail.com):    заявку (див. додаток 1). 
 

До початку роботи конференції буде опубліковано збірник статей студентів, магістрантів, 

аспірантів «Актуальні питання філології та методології». До збірника приймаються статті 

обсягом не менше 5 сторінок, що містять результати самостійних досліджень з філології та 

методології. Статті приймаються в електронному та друкованому варіантах до 20 жовтня 

2021 року. До статті додаються:  відгук наукового керівника студента з рекомендацією до друку 

та відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, номер академічної групи, електронна 

пошта, контактні телефони. Статті приймає відповідальний редактор збірника Герман Євген 

Володимирович (каб. 254; т. 0661559702; електронна пошта german.evgen@gmail.com). Видання 

здійснюється із залученням авторських коштів – 25 грн. за одну сторінку. 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
Статті повинні містити матеріал, не опублікований раніше в інших виданнях. Структурні 

елементи (постановка проблеми, мета, аналіз актуальних досліджень, виклад основного 

матеріалу, висновки) обов’язково виділяються  жирним шрифтом. Поля: верхнє – 20 мм, 

нижнє – 20 мм, ліворуч – 20 мм, праворуч – 20 мм, кегль 14, інтервал 1,5; середня кількість 

знакомісць у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30). 

У правому куті подаються ініціали та прізвище автора (авторів), нижче по центру 

ініціальними літерами – назва статті. Між прізвищем автора та назвою – інтервал 2 (такий же 

інтервал між назвою та анотацією). Після назви статті  подається анотація та ключові слова 

українською мовою (5-6 рядків, курсив, кегль 12). Після тексту статті подаються література, 

анотація та ключові слова англійською мовою, до якої перед текстом додаються прізвище, 

ініціали автора та назва статті англійською мовою.  

Зразок оформлення початку статті 

Г. О. Грищенко 

СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІАЛЕКТНИХ НАЗ ОДЯГУ ГОВІРКИ 

СЕЛА БАНИЧІ СХІДНОПОЛІСЬКОГО АРЕАЛУ 

У статті розглянуто семантичні особливості назв одягу с. Баничі Східного Полісся, 

здійснено їхню класифікацію за тематичними групами та лексико-семантичними підгрупами, 

фрагментарно простежено розвиток їхньої семантики. У праці названі деякі причини 

варіативності мотиваційних ознак в основі номінації різних типів одягу. Простежено зміни в 

матеріальній культурі носіїв говірки. 

Ключові слова: східнополіський діалект, говірка, діалектизм, лексема, тематична група 

лексики, лексико-семантична підгрупа, лексичне значення, застаріла лексика. 
 

Постановка проблеми.  

Бібліографічний список складається в алфавітному порядку і подається після 

тексту статті під заголовком ЛІТЕРАТУРА (кегль 12).  
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Зразки оформлення списку використаної літератури 
Книги. Один автор 
1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право: конспект лекцій. Запоріжжя: ЗНУ, 2015.  82 с. 

2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія Українського Вільного 

козацтва на Запоріжжі (1917-1920 рр.). Запоріжжя, 2017. 113 с. 

Два, три і більше авторів 
1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. та ін. Інформаційні системи і технології у 

фінансах: навч. посіб. Львів: Магнолія 2006, 2015. 312 с. 

2. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією: навч. посіб. 2-ге вид., 

доп. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с. 

Автори, редактори / упорядники 
1.      Березенко В. В. PR як сфера наукового знання: монографія / за заг. наук. ред. В. М. Манакіна. 

Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 362 с. 

2.   Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія: навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. 

Київ: ЦУЛ, 2016. 232 с. 

3. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 

4. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: зб. наук. пр. / редкол.: П. М. Рудяков 

(відп. ред.) та ін. Київ: Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2016. 306 с. 

5. Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права: в 6 т. Харьков: Право, 2007. Т. 4: Особенная часть. 

Косвенные налоги. 536 с. 

6. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні: монографія / за ред. М. А. Лепського. 

Запоріжжя: КСК-Альянс, 2017. 172 с. 

Матеріали конференцій 
1. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти: матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 5-6 жовт. 2017 р. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 216 с. 

Дисертації, автореферати 
1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець XVIII - початок XX 

ст.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 

2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і роль у формуванні 

державної політики: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 

Законодавчі та нормативні документи 
1.        Конституція України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. 96 с. 

2.         Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 вересня. (№ 

178-179). C. 10–22. 

3. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

Частина видання (книги, матріалів конференцій, словників/довідників, статті з 

періодики) 

1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: порівняльно-правовий 

аналіз. Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  м. Київ,        

4 жовт. 2016 р. Київ, 2017. С. 133–136. 

2. Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна 

деліктність. Адміністративне право України: підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197. 

3. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і 

поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79. 

4. Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці Нюрнберзького 

трибуналу. Проблеми законності. Харків, 2011. Вип. 115. С. 200–206. 

Електронні ресурси 
1. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в Україні. Вісник Запорізького 

національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 20–27. – 

URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ VestUr2015v3/5.pdf.  

 
 

Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком:  [7, с. 86], де 7 – номер 

джерела за списком літератури, 86 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно 

подаються за таким зразком: [3, с. 156; 8, с. 22-23; 10,                    с. 17]. Посилання на інші джерела 

дослідження подаються в круглих дужках з поданням списку їх умовних позначень. 
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 Адреса оргкомітету конференції:  

40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, факультет іноземної та слов'янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, кафедра 

української мови, кімната 335.  

Контакти: Герман Вікторія Василівна (кандидат філологічних наук, доцент, тел. 

0661559679 viktoria.german68@gmail.com); Кириленко Надія Іванівна (кандидат 

філологічних наук, доцент, тел. 0662113016 nadiakyrylenko@gmail.com);   Громова Наталія 

Василівна (кандидат педагогічних наук, доцент; тел. 0505238951; 

gromovanv2015@gmail.com ).  

 

Додаток 1  

ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  

 «Філологія,  лінгводидактика,  професійна комунікація в науковому дискурсі»»,  

(9 листопада 2021 року) 

Прізвище, ім’я, по батькові:_____________________________________________________ 

Науковий ступінь, учене звання:_________________________________________________ 

Посада:_______________________________________________________________________ 

Установа (організація, заклад):___________________________________________________ 

Країна, місто/село:_____________________________________________________________ 

Контактні телефони: ___________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

Форма участі 

(очна/заочна/дистанційна):______________________________________________________ 

Секція /Напрям конференції:_____________________________________________________ 

Тема доповіді:_________________________________________________________________ 

Мультимедійна презентація: ні □ /так □  

Адреса Нової пошти / Укрпошти _________________________________________________ 
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