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10-11 грудня 2021 року  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ -ЗАПРОШЕННЯ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції  «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» , яка відбудеться 10-

11 грудня 2021 року на базі науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника» 

кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету 

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

                                            ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Мета конференції – обмін досвідом з актуальних напрямів сучасного мовознавства, 

літературознавства, лінгвоперсонології, електронної лінгводидактики, цифрової 

наративістики, формування мовнокомунікативної особистості в соціокультурній 

парадигмі ХХІ століття. 
питання, що пропонуються до обговорення: 

- культуромовна особистість як об'єкт вивчення лінгвістики, лінгводидактики, педагогіки, 

психології, андрагогіки;  актуальні проблеми лінгвоперсонології та лінгвопраксеології; 

- література, музичне, образотворче мистецтво, етнологія, цифрові медіа у формуванні мовної 

особистості: український та світовий досвід;  

- підготовка фахівця як українськомовної особистості лідера в умовах цифрового творчого 

середовища; академічний учитель і сучасна академічна лекція;  

- практика – невід'ємний складник мовно-фахової  майстерності; 

- роль особистості Наставника формуванні культуромовної особистості. 

Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу секцій, круглий стіл  

«Мій університет-моя гордість: діалог стейкхолдерів», дискусійні платформи, майстер-

класи в рамках підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників.  

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів:  тези доповіді у збірці 

матеріалів конференції;  у колективній монографії «Текст у дослідницьких парадигмах»,  



статті у фаховому науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології» (на вибір). 

 

 Реєстрація (подання інформаційних матеріалів): 

Для реєстрації просимо заповнити  електронну анкету учасника V Міжнародної 

науково-практичної конференції  «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» 
https://docs.google.com/forms/d/1MV5cN7S0w72_wsmcDuE8C4xQYC3iYtoa_rtNjX5FZzE/edit 

 до 5.12.2021 (включно)  
2)  тези будуть представлені в електронній збірці матеріалів конференції до кінця грудня  2021 

року. Тези приймаються до друку українською, польською або англійською мовами. 

Електронний варіант тексту тез обсягом 5 повних сторінок формату А4, заповнення 

останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді 

комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 

см. Шрифт тексту –Cambria, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 

1,15; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на 

редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали автора(ів), нижче – 

науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез друкувати 

великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна мати 

такий вигляд: Petrov_tezykonf. Список використаних джерел інформації має бути 

оформлений згідно з вимогами АРА (http://www.apastyle.org).  
До 15 грудня 2021 року: 

Запрошуємо подати  статтю до фахового наукового журналу «Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології», м. Суми; категорія Б; додаткова інформація розміщена на 

сайті https://pedscience.sspu.edu.ua/). Журнал включено до переліку наукових фахових видань 

України до категорії «Б»: наказ № 886 від 02.07.2020. 
Тези і статті приймаються до друку після перевірки на плагіат та подвійного сліпого 

рецензування незалежними експертами.  

Запрошуємо Вас, колеги, узяти участь у роботі групи авторів з метою підготовки 

колективної монографії на тему «Текст у дослідницьких парадигмах». Орієнтовну тематику 

монографії надішлемо за потреби. Розмір полів: зверху і знизу, зліва, справа – 20 мм. Текст 

повинен бути набраний на Microsoft Word, гарнітура Times New Roman 14 кеглем, через 1,5 

інтервала. 

Розділ (стаття) повинна містити такі елементи: відомості про автора (авторів) англійською 

та українською мовами із зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, 

посади, місця роботи, повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID 

(http://orcid.org/), номеру ResearcherID (http://www.researcherid.com/), Scopus-Author ID 

(зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus). Усі відомості наводять у 

називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші 

відомості – лише курсивом. Подається українською та англійською мовами. 

Назва статті. Анотація подається українською та англійською мовами (не менше 1 800 

символів із пробілами у кожній анотації). Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки 

зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у 

називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, 

подаються українською та англійською мовами. Основна частина тексту повиннна розкривати 

заявлену тему. 

У тексті обов’язково використовувати посторінкову систему посилань (з використанням 

автоматичного «Посилання»). Оформлення бібліографічних посилань здійснювати згідно ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 

складання». Повні тексти статей (1-1,5 друкованого аркуша)) в електронному варіанті подавати в 

оргкомітет до 15 грудня 2021 року.  

 

 Довідкова інформація для учасників конференції: 

1. Оргкомітет залишає за собою право відхилення публікації за умови невиконання вимог щодо 

оформлення або тематиці конференції. Аспіранти, студенти, особи без наукового ступеня до 

рукопису наукової статті додають рецензію, підписану фахівцем (науковим керівником). 

2. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, 

завчасно електронною поштою повідомити про це оргкомітет. 

https://docs.google.com/forms/d/1MV5cN7S0w72_wsmcDuE8C4xQYC3iYtoa_rtNjX5FZzE/edit
http://www.apastyle.org/
https://pedscience.sspu.edu.ua/
http://orcid.org/
http://www.researcherid.com/


За додатковими довідками просимо звертатися до координаторів заходу за електронними 

адресами: olenasemenog@gmail.com; olgarud2017@ukr.net vlisanska@gmail.com 

 Фінансові умови участі в заході 
: 

–  250 грн. Учасник отримає програму, друкований збірник матеріалів конференції, сертифікат 

участі у двох днях роботи конференції (16 год.); 

–  100 грн. Учасник отримає друковану програму, електронний збірник матеріалів конференції, 

друкований сертифікат участі; 

–  70 грн. Учасник отримає електронний та друкований варіант програмки, друкований та 

електронний сертифікат участі. 

–  безкоштовно. Учасник отримає електронний варіант програмки, електронний сертифікат 

участі. 

Додаткова оплата  50 грн. за надсилання матеріалів конференції Новою поштою. 

Оплата може здійснюватися після перевірки матеріалів, надісланих учасниками. Відповідь 

учасникам буде надіслано електронною поштою.  

                   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 і 

літератури, кімната 335, координатори:  

Лисянська Вікторія – лаборант кафедри (0542)- 68-59-84 

Зленко Аліна – лаборант кафедри (0542)- 68-59-84 
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