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 ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь 

у V Міжнародній науково-практичній конференції 

з ПРОБЛЕМ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

що відбудеться 2-4 грудня 2022 року 
 

Формат конференції: ОНЛАЙН 

Оргкомітет знаходиться: корпус №1 Київського університету імені Бориса Грінченка  

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б  

 

Порядок роботи конференції: 

Ранкові пленарні виступи:    

Робота в секціях: 

Перерва на обід:  

Денні пленарні виступи:    

Робота в секціях: 

10.00 – 11.00  

11.30 – 13.00  

13.00 – 14.00  

14.00 – 15.00 

16.00 – 18.00 

 

Тематика конференції  

 Квантитативні та квалітативні методи лінгвістичних досліджень 

 Теорія і практика перекладацьких досліджень 

 Міждисциплінарні перетини лінгвістики та мультимодальність 

 Дискурс у міжкультурному вимірі 

 Контрастивна лінгвістика та типологія 

 Психолінгвістика та вивчення іноземних мов 

 

Також приймаються виступи, що відповідають таким  напрямам: соціолінгвістика; 

лінгвопрагматика; історична лінгвістика; мовна варіативність; проблеми фонології, 

морфології, синтаксису, семантики. 

 

Перед початком конференції, з 28 листопада по 1 грудня, 2022 р., відбудеться 
Науковий семінар «Психопоетика», який проведе Віллі ван Пір, почесний професор 

КУБГ та професор кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені 

Людвіга Максиміліана. 

 

Реєстрація та участь у науковому семінарі платна (500 грн.), учасники події отримають 

окремі сертифікати про роботу в семінарі, який включатиме обсяг навчальних годин на 1 

кредит. 

 



ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: на сайті конференції, де Ви зможете ознайомитися з 

програмою заходу, змінами й роз’ясненнями щодо місця, учасників та умов проведення 

конференції, основними подіями. 

 

Робоча мова конференції: англійська, польська, українська. 

 
Учасники конференції матимуть можливість опублікувати статті у фахових виданнях: 

Studia Philologica, 

Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 

Синопсис: текст, контекст, медіа. 

 
Вимоги до оформлення статей та умови подання публікацій дивіться на сайтах відповідних 

видань. 

 

 

Для участі у конференції 

просимо до 20 листопада 2022 р. зареєструватися на сайті конференції: 
 

1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції (on-line). Перед тим, як 

реєструватися, важливо написати тези до теми свого виступу, щоб завантажити текст у 

реєстраційну форму. 

2. Окремо зареєструватися на науковий семінар (спочатку треба сплатити участь, і квитанцію 

про платіж завантажити в реєстраційну форму) – якщо Ви хочете долучитися до нього. 

 

 

КОНТАКТИ:  

Адреса оргкомітету: Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 218, 219.  

Е-mail: https://frgf.kubg.edu.ua/ 

Телефон: (044) 485 21 47, (044) 366 56 01 

Координатори: 

– Цапро Галина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач англійської мови та 

комунікації факультету романо-германської філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

 – Якуба Валентина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету 

романо-германської філології Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

Оргкомітет конференції 

https://sites.google.com/kubg.edu.ua/conference-2022/home
http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal#.WwbGuTSFOUn
http://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal#.WwbHDTSFOUn
http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-01jXHF2Cw55w_uNnVifYKK5-jyuDkprpzxbM_nFNba0zWg/viewform


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Формат аркуша А4: усі береги – 2 см. 

Текст: шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 12, інтервал – 1, абзац – 1,25. 

Інформацію подавати в такій послідовності: 

- назва (жирний шрифт, великими літерами, по центру); 

- ініціали, прізвище автора (жирний шрифт, вирівнювання за шириною рядка), 

- місце роботи / навчання (жирний шрифт, вирівнювання за шириною рядка); 

- ініціали й прізвище наукового керівника (після слів «науковий керівник»: звичайний 

шрифт, вирівнювання за шириною рядка); 

- текст (відступ від шапки через 2 інтервали) не більше 2 000 друкованих знаків (біля 300-350 

слів). 

 

Ілюстративний матеріал виділяється курсивом, смислові акценти – жирним. 

У тексті біля прізвища подається одна ініціальна, або дві ініціальні літери, але однаково у 

всіх випадках. 

Розрізняйте тире (–) і дефіс (-). 

 

Дотримання зазначений вимог обов’язкове. Матеріали, що не 

відповідатимуть зазначеним вимогам, до друку прийняті не будуть.  
 

Зразок оформлення матеріалів конференції: 
ПРАГМАТИЧНІ АНОМАЛІЇ В СУДОВОМУ СПІЛКУВАННІ 

Петренко І.І. 

Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

 

Ще в п’ятдесяті роки минулого століття Герберт Пол Грайс сформулював основний 

принцип ефективного спілкування: «Твій комунікативний внесок на відповідному кроці 

діалогу має бути таким, якого вимагає спільно визначена мета (напрям) цього діалогу. Цей 

принцип можна назвати Принципом Кооперації» (H.Grice, 1997), він реалізується в чотирьох 

максимах: кількості, якості, релевантності та способу. 

Не потрібно думати, що сформульовані постулати наказують нам правила мовної 

поведінки. Їх слід розуміти, як опис тих очікувань, які зазвичай є у слухача щодо того, що 

міг би або хотів сказати мовець. Принцип кооперації є основоположним для інтеракційної 

моделі комунікації. Він описує досягнення комунікативних цілей, які ставлять перед собою 

учасники в соціальних взаємодіях. Досягнення цих цілей можливо, тільки якщо всі учасники 

розглядають зміст комунікації (сам текст) як засіб досягнення цілей і кооперуються в 

пошуках контекстів, виходячи з переконання, що якщо щось було сказано, то це для чогось 

потрібно. 

Таким чином, в основі принципу кооперації лежить обмін інформацією, а не кодекс 

етикетної поведінки, що передбачає, що всі люди ввічливі і вміють грамотно будувати фрази. 

Принцип діє в обидві сторони: і говорить, і слухає (зазвичай) припускають, що їх партнер по 

комунікації дотримується його. Це дозволяє розуміти такі смисли (звані імплікатури), які не 

містяться прямо в репліках комунікантів, але можуть бути виведені з них. Наприклад, якщо, 

прийшовши на кухню і побачивши, що кухонний ніж не лежить на столі, а прибраний на 

холодильник, ми поставимо питання: "Чому ніж в такому дивному місці?", Ми цілком 

можемо отримати відповідь типу: "Маші не з ким було залишити малюка ". На рівні слів ця 

відповідь суперечить, зокрема, постулату релевантності, але якщо у нас є підстави вважати, 

що наш співрозмовник не порушує принципу кооперації, то ми шукаємо, як можна було б 

витлумачити його висловлювання, як воно може бути пов'язане з нашим питанням. 

 


