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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вельмишановні колеги!
Маємо честь запросити 15 листопада 2019 року взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції 
«ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА: КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА»

Наукова проблематика конференції:
1. Актуальні питання розвитку, функціювання й дослідження мови в полікультурному просторі. 
2. Парадигматика трансформацій художнього тексту в

ХХІ столітті.
3. Концептуальна картина світу.
4. Етнолінгвістика й лінгвокультурологія: перспективи

дослідження.
5. Теорія  і  практика  сучасного  порівняльного

мовознавства і літературознавства.
6. Політекстуальний вимір слова  й художнього тексту

та проблеми розвитку медіакультури. Лінгвопоетика.
7. Міфопоетичні студії. Авторська міфологія. 
8. Систематики  формування  лінгвістичної  й

літературознавчої  компетентностей  (початкова школа – основна школа – старша школа – вища
школа).

9. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи.

Робочі мови конференції: українська і всі слов’янські, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 5 листопада 2019 року на електронну  адресу
interconf2019mnu@ukr.net надіслати  файли,  що  іменуються  за  зразком:  «Petrenko_zajavka»  (форма
заявки додається нижче), «Petrenko_tezi», «Petrenko_kvytantsiya»

Організаційний  унесок  для  учасників  з  України  складає 150 гривень  (для  докторів  наук  і
зарубіжних  учасників безкоштовно).  Він  включає  публікацію  програми  й  тез  в  електронному
збірнику  матеріалів  конференції,  виготовлення  й  електронну  розсилку  сертифікатів  учасника
конференції.

Офіційне  запрошення  на  конференцію  буде  надіслано  електронною  поштою за  вказаною  в
заявці адресою до 9 листопада 2019 року. 

Матеріали конференції будуть опубліковані  до початку її роботи в електронному збірнику тез
доповідей (вимоги до тез див. нижче). 

Статті, підготовлені на основі доповідей, публікуватимуться в фахових збірниках наукових
праць: статті з питань методики навчання мови і літератури – в «Науковому віснику Миколаївського
національного  університету  імені  В. О. Сухомлинського.  Педагогічні  науки»;  статті  з  питань
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мовознавства,  лінгводидактики  і  літературознавства –  у  виданні  «Вчені  записки  Таврійського
національного  університету  імені  В. І. Вернадського.  Серія:  Філологія.  Соціальні  комунікації»,
індексованому  в  міжнародній  наукометричній  базі  даних  «Index Copernicus». З  вимогами  до
оформлення статей можна ознайомитися на сайтах указаних видань: http://mdu.edu.ua/?page_id=1502 і
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/rules.  Кінцевий  термін  подання  статей  –  21 листопада
2019 року. 

Контакти
Відповідальний секретар наукової конференції: к. філол. н., доц. Гурдуз Андрій Іванович. Тел.:

(050) 7256093, е-mail: gurdai@ukr.net . Оргвнесок учасників конференції слід перераховувати на карту
Приватбанку  № 5168755422875266 (технічний  секретар  конференції  Бойко  Олександра
Олександрівна).

Здійснюючи  переказ  коштів,  просимо  зазначати  прізвище  та  ініціали  учасника  конференції.
Про факт  переказу  просимо  додатково  повідомляти  SMS із  зазначенням  прізвища  учасника  на
моб. тел. / вайбер: 0993858157 (Бойко О.О.).

Е-mail: kaf.lit2015@ukr.net .

Оргкомітет
ЗАЯВКА

учасника Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції 
«ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА: КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА»

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, учене звання
Посада
Місце роботи (повна назва)
Тема доповіді
Секція
Контактна адреса
Телефон
Е-mail (заповнити обов’язково, 
адреса повинна бути чинною)

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг тез – 2-4 сторінки.
Стандарти: аркуш – А4, шрифт набору –  Times New Roman Cyr, кегль – 12 pt, міжрядковий

інтервал – 1.0, всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1
cм, відступи зліва і справа – 0 мм. 

Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових
понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати однотипні лапки (парні
– «…»). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

Матеріали розташовуються в такій послідовності:
 ініціали та прізвище 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 (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з

вирівнюванням по центру);
 основний текст; бібліографічні  посилання в тексті  беруться  в  квадратні  дужки.  Перша цифра –

номер джерела  в  списку літератури,  друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки
розділяють  комою з  пробілом,  номера  джерел  –  крапкою з  комою,  напр.:  [5],  [6,  123]  [5;  34].
У реченні крапка ставиться після дужок, посилань;

 список використаних джерел (за необхідності) розташовується в алфавітному порядку в кінці тез
(література  оформлюється за  останніми вимогами ВАК України.  Бюлетень ВАК України.  2009.
№ 5. С. 26–30).
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