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Запрошуємо до участі у 

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції  
науковців, молодих учених і здобувачів усіх рівнів вищої освіти 

 

СУЧАСНІ ПИТАННЯ ФІЛОЛОГІЇ: 

ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА 

ЛІНГВІСТИКА 

9 грудня 2022 року, м. Полтава 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Сучасні тенденції розвитку мови. 

2. Комунікативний аспект мови. 

3. Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного 

простору. 

4. Питання сучасного перекладу та перекладознавства. 

5. Проблеми підготовки сучасного фахівця-філолога: перекладача, науковця, 

викладача, вчителя. 

 

Форми участі – очно-дистанційна (передбачено очне пленарне засідання та 

роботу секцій у форматі ZOOM-конференції). 

Мови конференції – українська, англійська, німецька та інші мови країн 

Євросоюзу. 

Участь у конференції та публікація тез (електронний збірник) – 

БЕЗКОШТОВНО. 
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Форми участі: доповідь під час пленарного засідання та/або роботи секційних 

засідань; публікація тез. 

Для участі в конференції необхідно до 01 грудня 2022 р. на електронну адресу: 

nwerbowa161@gmail.com надіслати: 
1) заявку на участь (форма додається) (наприклад: Шевченко О.О. заявка.doc.); 

2) текст дослідження: тези або розділ колективної монографії (наприклад: 

Шевченко О.О.тези.doc.). 

У темі листа зазначити «Конференція, кафедра філології та соціально- 

гуманітарних дисциплін». 

Загальні технічні вимоги до оформлення рукописів тез: 

• обсяг тез – до 3-х сторінок формату, розділу колективної монографії – не 

менше 36 сторінок; 

• шрифт – Times New Roman, кегль 14; 

• поля – верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см; 

• міжрядковий інтервал – 1,5; 

• абзац – 1,25 см; 

• вирівнювання по ширині; 

• без нумерації сторінок; 

 

Послідовність викладу матеріалу дослідження: 

1) прізвище, ім’я, по батькові автора; науковий ступінь, учене звання, посада, 

навчальний заклад; (вирівнювання по правому краю); для здобувачів освіти – 

прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника із зазначенням наукового ступеня, 

вченого звання, посади, навчального закладу; 

2) назва тез (розділу колективної монографії) (по середині, прописні великі 

літери); 

3) вступ (постановка проблеми, огляд основних досліджень і публікацій, 

формулювання цілей дослідження), виклад основного матеріалу, висновки; 

4) список використаних джерел друкується у наприкінці дослідження за абеткою 

з дотриманням чинних бібліографічних вимог стандарту ДСТУ 8302:2015. 
За підсумками конференції усі учасники отримають електронний сертифікат, 

програму конференції. 

Електронний збірник буде розміщено на офіційному веб-сайті Полтавського 

інституту економіки і права за адресою: https://pl.uu.edu.ua/ 

Електронну версію збірника матеріалів конференції буде розіслано учасникам 

конференції на електронну адресу, вказану в заявці, протягом двох тижнів після 

проведення конференції. 

Колективну монографію буде розіслано на електронну адресу та друкований 

примірник поштою. 
 

Контакти: Рябокінь Наталія Олександрівна, завідувач кафедри філології та 

соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права, 

кандидат філологічних наук, доцент; phone, viber:0663217184. 

Тези (розділи колективної монографії), що не оформлені відповідно до вимог 

розглядатися не будуть. 
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Приклад впорядкування тез 

Іван ШЕВЧЕНКО  

д-р філол. наук, професор, 

професор кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін, 

Полтавський інститут економіки і права 

 

для здобувачів освіти 

Надія ВЕСЕЛА 

здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (4 курс) спеціальності 035 «Філологія (Переклад)», 

Полтавський інститут економіки і права 
Науковий керівник: Людмила ДАНИЛЮК, 

канд. філол. наук, доцент, 

доцент кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін, 

Полтавський інститут економіки і права 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

 

- Вступ (постановка проблеми, огляд основних досліджень і публікацій, 

формулювання цілей дослідження). 
- Виклад основного матеріалу дослідження. 

- Висновки. 

 

Список використаних джерел: 

1. Бублейник А. В. Про значення способу номінації в міжмовних лексико-семантичних 

співвідношеннях. Мовознавство. 2022. № 2. С. 29-32. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище      

Ім’я, по батькові     

Науковий ступінь    

Вчене звання  _  

Посада       

Організація / місце навчання (повна назва)  _ 

Науковий керівник (для здобувачів освіти) із зазначенням наукового ступеня, 

ученого звання, посади, навчального закладу  _________ 

Адреса, телефон      

E-mail      

Назва секції, в якій плануєте брати участь  __ 

Назва доповіді     

Чи потрібен паперовий варіант збірника  __ 

Підпис        
 

Запрошуємо до участі та співпраці! 

Із повагою, Оргкомітет конференції 


