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ВЕЛЬМИШАНОВНІ ПАНІ І ПАНОВЕ,

ДОРОГІ КОЛЕГ ИНІІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у XIII Міжнародній науково-практичній 
конференції «Мови і світ: дослідження та викладання», яка відбудеться 21- 
22 березня 2019 року на факультеті іноземних мов Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
(ПДПУ), м. Кропивницький

До участі в конференції запрошено провідних зарубіжних фахівців.

..
СЕКЦІЯ №1. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному 

та лолікультурному просторі (актуальні проблеми загального мовознавства, лексичної 
семантики, граматики, фонетикл та фонології, полікритика художніх і фахових текстів, 
дискурсознавство).

СЕКЦІЯ №2. Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики й 
етнолінгвістики.

СЕКЦІЯ №3. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу.
СЕКЦІЯ №4. Прикладна лінгвістика. Освітні комп’ютерні технології.
СЕКЦІЯ №5. Методичні аспекти фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов 

та зарубіжної літератури, перекладача та фахівця з прикладної лінгвістики
РОБОЧІ МОВИ конференції; українська, англійська, німецька, російська.

Для участі в конференції просимо до 25 СІЧНЯ (п’ятниця) 2019 року на електронну
адресу тоул.і.5УІ(@етаі1.сот надіслати матеріали_______________________________ _____

Т Е РШ Н П гаЙ О М У  МАТЕРІАЛІВ НЕ П О Д О В Ж У Й С Я !!!

ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ планується опублікування статей 
У Наукових записках Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки (входять до переліку фахових 
видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт).

Вартість однієї сторінки -  50 грн.
Одноосібні статті докторів наук, професорів БАК друкуються безкопгговно. 
Організаційний внесок для очних учасників -  200 гривень, для заочхЖ учасників з 

України -  150 гривень, для зарубіжних учасників -  ЗО євро.
Оргвнесок включає публікацію до початку конференції програми й статті у фаховому 

ВАК-збірнику, публікацію сертифікатів про участь у роботі конференції, обід, ланч, каву- 
брейки та святкову вечерю.

Оргвнесок сплачується заздалегідь разом із коштами за друк статті усіма 
учасниками (крім докторів наук, професорів ВАК).

Проїзд та проживання -  за рахунок учасників.
УВАГА! Автоматичне розсилання збірників з матеріалами конференції по Укршні не 

передбачається. Якіцо Ви не зможете особисто взяти участь у конференції, але бажаєте 
отримати збірник, ми можемо надіслати Вам його кур’єрською службою Нова попгга.

ТЕЛЕФОНИ ТА Е-МАІЬ ДЛЯ ДОВІДОК:

Голова оргкомітету:

Декан факультету' іноземних мов ЦДПУ ім. В.Винниченка -  
професор Олександр Миколайович Білоус
оЬіІоиь@к$рц.кг.иа або оЬі1ои8І955@£таі1.сот : моб.тел. (050) 274-75-25 ; (096) 140-77-95 
(0522) 22-54-40 (деканат факультету іноземних мов)

Оргкомітет:
доц, ЧЕРНИШЕНКО Ірина Анатоліївна -  сЬету5Ііепко.ігупа@^іаі1.сот  ; 
тел. (097) 423-24-30; (050) 578- 53- 74
викл. ВЕРЕЩАК Юлія Миколаївна -  тоуу.і.5УІ1@§апаі1.сот ^тел. (095) 71 39 708

АДРЕСА ДЛЯ ПОШТОВОГО ЛИСТУВАННЯ:
Оргкомітет конференції Мови і світ-2019
Мовний центр, ауд. 617
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка 
вул. Шевченка 1, м. Кропивницький, 25006



- ,ч вимоги .
д Л до статей, які надходитямуть до редакції ̂ ^моного внданяя 

>1 «НАУКОВІ ЗАігаСЖИ. СЕРІЯ; Ф ІЛОЛОЙЧШ  НАУКИ»

Вимоги до оформлення:
Мова публікації -  українська, англійська, німецька, російська.
Обсяг публікації -  не менше 0,5 друк аркуша (10-12 стор. зі списком джерел). 
Технічні параметри -  електронний варіант статті в редакторі \¥огсІ -  2003 або пізніші 

версії; шрифт: г^нітура -  ї іт е з  Не\у Яотап, кегль -  14 пт. міжрядковий інтервал -  1,5. Всі 
поля -  2,5 см. Абзацний відступ -  1 см. Цитати і визначення (дефініції) слів беруться в лапки. 
Чітко диференціюються знаки дефіса (-) і тире (-)

ШАБЛОН СТАТТІ
Титульна сторінка статті:

У лівому верхньому кутку: УДК.
Через один інтервал по центру великими літерами та жирним шрифтом:.

НАЗВА СГАТП
Після назви статті подаються
ІМ ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ АВТОРА (місто, країна), внизу адрес електронної пошти

У наступному рядку подаються анотації
АНОТАЦІЇ з ключовими словами після кожної з них (5-10)
українською мовою -  не більше500 знаків;
англійською мовою приблизно 2000-2200 знаків (не менше 25 рядків); 
російською мовою -  не більше 500 знаків.
Порядок оформлення кожної анотації: ім’я, прізвище автора та назва статті 

(виділити жирним прямим); текст анотації; ключові слова (з абзацу).
Ключові слова: поняття 1; поняття 2 поняття 3; поняття 4; поняття 5; поняття...

Покликашїя на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [7, с. 67].

Через 1 рядок після тексту розміщується фраза
БІБЛІОГРАФІЯ

список використаних джерел подається (в алфавітному порядку) відповідно до 
загальноприйнятих вимог до бібліографічного опису наукової літератури (див. журнал 
«Бюлетень ВАК України». -  2009. -  ІЧо5).

Далі через рядок після списку джерел в алфавітному порядку подається слово 
КЕРЕКЕNСЕ8

(див. Зразок оформлення статті). Бібліографія та Список використаних джерел українською та 
російською мовами транслітеруються латиницею Прізвища авторів, назви джерел (книг, 
журналів, конференцій, статей тощо) транслітеруються, а в квадратних дужках подається 
переклад назв англійською мовою. Іноземні джерела, укладені латиницею, залишаються без 
змін (за стандартом АРА 5і1і (\\л\л^.ара8Іу1е.ог§).

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА 
Українською та англійською мовами (гфізвище, ім’я, посада, науковий ступінь, 

учене звання, місце роботи) подаються без скорочень.
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ 

Українською та англійською мовами -  обов’язково.


