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Загальна інформація 

Мета конференції: обговорення актуальних проблем репрезентації 

національно-мовної картини світу; лінгвокультурологічного, 

лінгвокогнітивного, етнолінгвістичного, соціокультурного та психологічного 

аспектів міжкультурної комунікації; теорії і практики перекладу як засобу 

міжкультурної комунікації; методики викладання та організації навчального 

процесу в контексті міжкультурного спілкування. 

До участі в конференції запрошуємо науковців, викладачів закладів 

вищої освіти, аспірантів, докторантів. 

Мови конференції: українська, англійська, німецька, польська.  

Передбачено роботу конференції за напрямами: 

1. Національно-мовні картини світу: вербальна і невербальна репрезентація. 

2. Діалог національних культур: лінгвокультурологічний, лінгвокогнітивний 

та етнолінгвістичний аспекти. 

3. Соціокультурна та психологічна парадигми міжкультурного спілкування. 

4. Переклад у контексті міжкультурної комунікації: теорія і практика. 

5. Міжкультурне спілкування й освітній процес. 

Форми участі – очна, заочна.  

До початку роботи конференції заплановано публікацію матеріалів 

конференції – колективної монографії. 

Реєстрація (подання інформаційних матеріалів) 

До 1 травня 2020 р. потрібно надіслати на електронну адресу 

організаційного комітету inozemna@pdaa.edu.ua такі матеріали: 

1. Заявку на участь у конференції (зразок додано). Файл заявки створити у 

редакторі Word і зберегти у форматі *.doc. Приклад назви файлу: 

zayavka_Ivanenko.L.M.doc. (зазначається прізвище першого автора). 

2. Електронний варіант статті обсягом від 6 до 10 сторінок у форматі 

*.doc. Приклад назви файлу: 2_Ivanenko.L.M.doc. (2 – номер тематичного 

напряму). Аспіранти подають текст статті і відскановану рецензію наукового 

керівника, засвідчену підписом та печаткою установи, у якій працює рецензент. 

Приклад назви файлу: recenziia_Ivanenko.L.M.doc. Протягом трьох робочих 

днів після одержання матеріалів буде надіслано підтвердження про прийняття 

статті до друку. 

mailto:inozemna@pdaa.edu.ua


3. Відскановану квитанцію або фото про сплату організаційного внеску. 

Приклад назви файлу: kvytanciia_Ivanenko.L.M.doc. Сплата організаційного 

внеску здійснюється тільки після підтвердження про прийняття статті до друку. 

Вимоги до оформлення статті 

Формат 

аркуша 

А4, виключно редактор MS Word 97-2003, орієнтація – 

книжкова, береги: ліворуч, праворуч, угорі, знизу – 2 см. 

Текст Шрифт – Times New Roman, кегль 14, міжрядковий 

інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.; без переносу слів і макросів; 

обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–); 

використання лапок формату «». Допускається виділення 

фрагментів тексту курсивом. Сторінки не нумерувати. 

Послідовність 

складників 

статті 

˗ ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, учене звання, 

назва навчального закладу – напівжирний шрифт із 

вирівнюванням по правому краю, для здобувачів ступеня 

вищої освіти доктора наук – ім’я та прізвище, назва 

навчального закладу;  

˗ назва статті – через один міжрядковий інтервал 

посередині рядка великими літерами напівжирним 

шрифтом;  

˗ анотація (5–7 рядків про об’єкт і результати дослідження) 

ключові слова (3–5 слів) українською мовою (для 

україномовних публікацій) – через один міжрядковий 

інтервал, курсив, кегль 12;  

˗ ім’я та прізвище автора, назва статті англійською мовою 

(для всіх публікацій) – через один міжрядковий інтервал, 

напівжирний курсив, кегль 12; 

˗ анотація (5–7 рядків про об’єкт і результати дослідження) 

та ключові слова (3–5 слів) англійською мовою (для всіх 

публікацій) – через один міжрядковий інтервал, курсив, 

кегль 12;  

˗ основний текст – через один міжрядковий інтервал, 

кегль 14; обов’язкові структурні елементи (їх потрібно 

виокремити в тексті напівжирним шрифтом): вступ, мета 

дослідження, виклад основного матеріалу дослідження, 

висновки та перспективи досліджень; 

˗ джерела та література – через один міжрядковий інтервал, 

курсив, кегль 12, у порядку згадування відповідно до 

чинного стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 

8302:2015). 

Таблиці Слово «Таблиця» ‒ праворуч, напівжирний курсив; нижче, 

посередині – назва таблиці, напівжирний шрифт, нумерація 

– арабськими цифрами. 

Бібліографічні 

покликання 

[1, с. 4], [4, с. 55; 10, с. 15], [7, с. 14–26], [6], [3; 7; 8]. 



Увага! Організаційний комітет залишає за собою право внесення тем 

доповідей до програми конференції, відхиляти статті, які не відповідають 

зазначеним вимогам і науковій проблематиці конференції, а також ті, які 

непідтверджені сканкопією чеку про сплату організаційного внеску або 

надіслані пізніше зазначеного терміну. Текст публікації має бути 

відредагованим. Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних 

імен покладено на автора(авторів) статті і наукового керівника (для аспірантів). 

Тексти статей буде надруковано в авторській редакції.  

Організаційний внесок 

Вартість статті в колективній монографії у друкованому вигляді – 500 

грн., в електронному вигляді – 200 грн. На одну статтю, незалежно від 

кількості авторів, надсилається один примірник монографії. Вартість 

додаткового примірника монографії – 200 грн. Організаційний внесок потрібно 

перерахувати за такими реквізитами: 

Код ЗКПО 00493014 

МФО 820172 

Державна казначейська служба України 

Р/р UA368201720313261003202009150 

Код доходів 25010200 

Прізвище, ім’я, по батькові: Іваненко І. М. 

Призначення платежу: за участь у науково-практичній конференції «Мова і 

міжкультурна комунікація». 

Координати організаційного комітету  

Полтавська державна аграрна академія 

вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 4 корпус, ауд. 458.  

Телефони: +38 066 773 37 50 – Ніколаєнко Юлія Олександрівна;  

         +38 066 915 14 47 – Сільчук Олеся Василівна.  

Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Мова і міжкультурна комунікація: теорія і практика» 

Ім’я, прізвище, науковий ступінь, учене звання, 

посада, навчальний заклад автора(авторів) 

 

Ім’я, прізвище, посада, навчальний заклад здобувача 

ступеня вищої освіти доктора філософії 

 

Ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, навчальний заклад наукового керівника (для 

здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії) 

 

Напрям, до якого належить стаття; назва статті  

Контактна інформація: E-mail, номер телефону  

Форма участі в конференції (вказати необхідне): 

очна, заочна. 

 

Адреса Нової пошти, відділення (для надсилання 

колективної монографії), кількість примірників 

(вартість доставки сплачує автор)  

 

Потреба в поселенні, дати  

 



Зразок оформлення статті 

 

 

Наталія Сизоненко, кандидат філологічних наук, доцент, 

Полтавська державна аграрна академія 
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