МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ)
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Криворізький національний університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Херсонський державний університет
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас 12-13 жовтня 2017 року взяти участь
у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ДИСКУРСНИЙ ПРОСТІР:
ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ»
Проблематика конференції
Українське термінознавство: стан і перспективи.
Семантика і прагматика мовних одиниць.
Актуальні питання ономастики і діалектології.
Теоретико-прикладні аспекти функційної лінгвістики.
Проблеми лінгвокультурології і лінгвокогнітології.
Комунікативно-когнітивні аспекти речення і тексту української мови.
Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні аспекти формування первинної і вторинної мовної
особистості.
8. Лінгводидактичні стратегії українськомовної підготовки іноземних громадян.
9. Пріоритетні напрями розвитку шкільної лінгводидактики.
10. Актуальні питання лінгводидактики вищої школи.
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2.
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Місце та порядок проведення конференції:
Київський університет імені Бориса Грінченка
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. «Мінська»)
Порядок роботи:
12 жовтня
13 жовтня
Реєстрація учасників: 09.00 – 10.00
Екскурсія за окремою програмою.
Пленарне засідання: 10.00 – 12.00
Перерва на обід: 12.00 – 13.00
Секційні засідання: 13.00 – 16.00
Підбиття підсумків конференції: 16.30 – 17.30
Вартість участі у конференції:
• оргвнесок – 200 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції
(у т.ч. кава-брейк, видання програми конференції); Оргвнесок переказувати на рахунок Київського
університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві
МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції»;
• вартість друку статті з мовознавства у науковому фаховому виданні «Studia Philologica» (наказ
МОН України № 747 від 13.04.2015) – 40 грн. за одну сторінку. Кошти за друк статті слід сплачувати
після отримання позитивного рішення редколегії про її включення до наукового журналу на рахунок
Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКСУ в
м. Києві МФО 820019 з позначкою «Публікація у збірнику наукових праць «Studia Philologica».
Вимоги до оформлення статей у науковому фаховому виданні «Studia Philologica» (видання матеріалів
планується до початку конференції).

• Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), сплачуються
учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.
• Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті (без співавторства)
не сплачують.
Примітка. Кращі матеріали доповідей з лінгводидактики будуть надруковані у випусках журналу
«Українська мова і література в школах України» (з листопада 2017 року до червня 2018 року).
Вимоги до оформлення статей у журналі «Українська мова і література в школах України».
Можлива доповідь у формі презентації (зазначити це у заявці).
Для участі у конференції
просимо на електронну адресу оргкомітету kum.if@kubg.edu.ua надіслати:
1) до 20 червня реєстраційну форму учасника – назва файлу «Прізвище автора_заявка»;
•
•
•
•

2) до 05 вересня 2017 року:
Відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску – назва файлу «Прізвище
автора_оргвнесок».
Відскановану електронну копію квитанції про оплату друку статті з мовознавства – назва файлу
«Прізвище автора_оплата друку статті».
Електронний варіант статті у форматі doc. та rtf. – назва файлу «Прізвище автора_стаття».
Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на
запропонований до друку матеріал або витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до
друку – назва файлу «Прізвище автора_рецензія».
УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають
вищезазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.
Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за
дотримання авторських прав.
Адреса оргкомітету: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, Інститут філології, кафедра
української мови (ауд. 208).
Е-mail: kum.if@kubg.edu.ua
Координатори конференції, контактні телефони:
•
з питань участі у конференції – Шкавро Володимир Володимирович:
Е-mail: v.shkavro@kubg.edu.ua
Тел.: (093) 142-57-78; (044) 426-46-60;
•
з питань друку статті з лінгводидактики у журналі «Українська мова і література в школах
України» – Караман Станіслав Олександрович:
Е-mail: stanislavkaraman@gmail.com
•
з питань друку статті у збірнику наукових праць з мовознавства «Studia Philologica» – Саєвич
Ірина Георгіївна:
Е-mail: i.saievych@kubg.edu.ua
Оргкомітет конференції

