
Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі   
І Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «ЛІНГВІСТИЧНІ ОБРІЇ  

ХХІ СТОЛІТТЯ»  
 

 
 

І Всеукраїнська науково-практична 
конференція відбудеться 25-26 червня 2019 року 
на базі Херсонського державного  університету 
(вул. Університетська, 27, м. Херсон, 73000). 

До участі у конференції запрошуються 
науковці, працівники освітньої галузі, викладачі 
вищих навчальних закладів, докторанти, 
аспіранти, молоді науковці. 

Мета конференції – окреслення проблем і 
перспектив розвитку філологічних досліджень 
сьогодення; розширення уявлень про інтегративні 
процеси у сучасному мультилінгвальному 
просторі; розширення наукового інформаційного 
обміну між провідними спеціалістами; залучення 
до науково-дослідницької діяльності в галузі 
філології молодих науковців. 

Тематичні напрями роботи конференції: 
1. Міжкультурна комунікація. 
2. Теорія та практика перекладу. 

3. Лінгвокогнітивні, лінгвостилістичні, 
культурологічні та лінгвопрагматичні 
дослідження художніх / нехудожніх типів 
текстів. 

4. Різноаспектне дослідження художнього 
дискурсу.  

5. Лінгвальні та екстралінгвальні чинники 
формування фахівця з іноземних мов у 
закладах вищої освіти.  

Порядок роботи конференції: 
25 червня 2019 р. 

09.00 – 10.00 – Реєстрація учасників. 
10.00 – 10.20 – Відкриття конференції. 
10.20 – 13.00 – Пленарне засідання. 
13.10 – 14.00 – Перерва. Обід. 
14.10  – 16.00 – Робота секцій конференції. 

26 червня 2019 р. 
      10.00 – 12.00 – Продовження роботи  
      секцій конференції. 
Робочі мови конференції: українська, 

англійська, російська, німецька. 
Для участі в конференції просимо до 30 квітня 
2019 року надіслати в електронному вигляді на 
дві електронні адреси: editor@tsj.kherson.ua та 
alyatsapiv@i.ua  (секції 1-4):  
- заявку на участь;  
- електронну версію тексту статті (обсяг від 10 до 
20 сторінок) відповідно до вимог оформлення 
(див.: додаток 1).  
У додатку 2 див. умови щодо публікації 
матеріалів роботи секції 5. 
        Редакційний збір становить 550 грн. за одну 
статтю обсягом до 12 сторінок. Якщо стаття 
більше зазначеного обсягу, то додатково 
необхідно сплачувати 50 гривень за кожну 
сторінку (реквізити для оплати оргкомітет 
повідомить у листі-відповіді). Внесок покриває 
витрати, пов’язані з редагуванням статей, 
макетуванням, друком та розсилкою журналу. 

        Одноосібні статті докторів наук, професорів 
будуть надруковані безкоштовно.  
       На адресу однієї статті (незалежно від 
кількості авторів) буде надіслано один примірник. 
За потреби додаткові примірники можуть бути 
замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового 
збірника складає 250 грн.  
       Додатковий збір у розмірі 200 грн. сплачують 
усі учасники конференції, крім докторів наук, 
професорів. Збір покриває витрати, пов’язані з 
організацією конференції, друком програм, 
сертифікатів тощо. Оплата оргвнеску в розмірі 
200 грн. здійснюється шляхом поповнення картки 
Приватбанку: 5168757334190073 (Цапів Алла 
Олексіївна).  

Усі учасники конференції отримують разом 
із збірником сертифікат про участь у 
конференції.   

Проїзд, проживання, харчування – за власні 
кошти. 

 Матеріали (секції 1-4) будуть видрукувані у 
«Науковому віснику Херсонського державного 
університету. Серія «Перекладознавство та 
міжкультурна комунікація» № 1, 2019, 
зареєстрованому як наукове фахове видання 
України, у якому можуть публікуватися 
результати дисертаційних робіт на здобуття 
наукових ступенів доктора і кандидата наук 
(Наказ Міністерства освіти і науки України № 
820 (додаток № 12) від 11.07.2016). Свідоцтво 
про реєстрацію ЗМІ: КВ № 21018-10818Р від 29 
вересня 2014 р. Журнал включено до міжнародної 
наукометричної бази Index Copernicus 
International (Республіка Польща). Сайт журналу 
: http://tsj.kherson.ua  

Матеріали секції 5 будуть видрукувані у 
збірнику наукових праць «Педагогічні науки» 
Херсонського державного університету (Centre 
International de l'ISSN: Print 2413-1865, Online 
2663-2772. Збірник наукових праць 
«Педагогічні науки» є фаховим виданням на 
підставі Наказу МОН України № 241 від 

mailto:editor@tsj.kherson.ua
mailto:alyatsapiv@i.ua
http://tsj.kherson.ua/svido.jpeg
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09.03.2016 року (додаток № 9). Сайт журналу : 
http://www.ps.stateuniversity.ks.ua  

 
  Адреса оргкомітету конференції: 

вул. Університетська, 27, м. Херсон, 
73000, Херсонський державний університет 

Контактна адреса (е–mail): 
intertransstudies@gmail.com  
editor@tsj.kherson.ua 
Сторінка вісника: www.tsj.kherson.ua 
Сторінка університету: www.kspu.edu 
Телефон редакції журналу: +38 (098) 58 17 813  

Телефони відповідальних осіб: 
Головний координатор конференції – к. 
філол. н., доц. Главацька Юлія Леонідівна: 
тел. (0552) 326758 
Відповідальний секретар конференції – к. 
філол. н., доц. Цапів Алла Олексіївна: тел. 
0509465991 

Інформація про конференцію розміщена 
на сайті Херсонського державного університету: 
http://www.kspu.edu  у розділі «Наукові заходи», 
а також на сторінці факультету іноземної 
філології: 
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IForeignPhilo
logy.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участь у Першій Всеукраїнській науково-
практичній конференції «ЛІНГВІСТИЧНІ 

ОБРІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ»  
25-26 червня 2019 року 

1. Прізвище, ім'я, по 
батькові 

 

2. Науковий ступінь, 
учене звання 

 

3. Посада  
4. Місце роботи 
(місто, заклад) 

 

6. Назва доповіді  
5. Назва тематичного 
напряму 

 

6. Е-mail автора  
7. Поштова адреса 
(індекс, місто, вулиця, 
будинок; телефони) 
або дані Нової пошти 
(П.І.П. отримувача, 
місто, номер 
відділення, номер 
телефону отримувача)  

 

8. Форма участі: 
очна/заочна 

 

9. Потреба у 
застосуванні 
технічних засобів під 
час виступу  

 

10.Потреба в 
поселенні: так/ні 

 

11.Дата та час 
прибуття для 
організації зустрічі та 
розміщення 

 

Надання усіх інформаційних даних у заявці є 
обов’язковим. У разі будь-яких змін просимо 
завчасно повідомити оргкомітет. 

 
Міністерство освіти і науки України 
Херсонський державний університет 

Факультет іноземної філології 
Кафедра перекладознавства та прикладної 

лінгвістики 
Кафедра практики іноземних мов 

Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна 

Запорізький національний університет 
Київський національний лінгвістичний 

університет 
Одеський національний університет імені  

І.І. Мечникова 
Миколаївський національний університет 

імені В.О. Сухомлинського 
Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка 
I Всеукраїнська науково-практична 

конференція «ЛІНГВІСТИЧНІ ОБРІЇ  
ХХІ СТОЛІТТЯ»  

 

 
 
 

25-26 червня 2019 року 
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