
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Вельмишановні колеги! 
Запрошуємо вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній 

конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації», яка відбудеться 

дистанційно 19-20 травня 2022 року на базі Херсонського національного 

технічного університету, м. Херсон, Україна. 

Метою конференції є обговорення актуальних проблем сучасної 

лінгвістики, які охоплюють питання лексикології, семантики,  граматики, 

теорії та практики перекладу, психолінгвістики, соціолінгвістики, 

лінгвістичної прагматики, комунікативної та когнітивної лінгвістики, 

порівняльно-історичного мовознавства. Одним із завдань конференції є  

презентація новітніх методів навчання іноземним мовам і перекладу, а також 

поширення результатів теоретичних і практичних досліджень у галузі 

викладання мов у контексті інноваційного характеру сучасної освіти.     

 

Планується робота таких секцій: 

1. Нові тенденції в сучасній лінгвістиці. 

2. Переклад і міжкультурна комунікація. 

3. Нові підходи до викладання іноземних мов та перекладу. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.  

 

Під час роботи конференції плануються такі онлайн-заходи: пленарне 

та секційні засідання, майстер-класи, презентації.  

Тривалість доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин, на 

засіданні секції – до 10 хвилин, виступу в дискусії – до 5 хвилин. 

 

Форми участі в конференції: 

 

1. Участь у конференції (з доповіддю) з наданням сертифікату, 

програми конференції та публікацією статті у фаховому науковому виданні 

України (Категорія Б; індексується в міжнародній наукометричній базі Index 

Copernicus). 

2. Участь у конференції з наданням сертифікату та програми 

конференції. 

  

Для участі в конференції з наданням сертифікату, програми конференції 

та публікацією статті необхідно до 15.02.2022 р. надіслати на 

електронну адресу kaf.in.mov@gmail.com : 

mailto:kaf.in.mov@gmail.com


1) заявку на участь у роботі конференції (див. форму заявки); 

2) статтю (обсяг 12-15 стор.), яка має бути оформлена згідно з 

вимогами фахового наукового видання (див. http://aphn-journal.in.ua/vimogi ); 
3) копію квитанції про сплату організаційного внеску (100 грн.) 

4) публікаційний внесок, який сплачується після підтвердження 

інформації про прийняття матеріалів до друку, становить 1000 грн. або 

50$/45€ для закордонних учасників. У разі перевищення обсягу статті 

(більше 15 стор.) вартість кожної наступної сторінки – 50 грн (2$/1€) 

(неповна остання сторінка тексту статті враховується як окрема сторінка)  
У темі повідомлення вказати: «Конференція ТПГП». 

 

Статті, що містять текстові запозичення (плагіат) або не відповідають 

технічним вимогам ДО ДРУКУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ. Прохання до авторів 

зауважити, що всі статті буде піддано обов’язковій перевірці на плагіат, а 

також на відповідність правилам оформлення. У разі виявлення плагіату або 

порушення правил оформлення, статті до друку прийматися не будуть.  

Якщо протягом 3 днів Ви не отримали повідомлення про отримання 

статті, зателефонуйте, будь ласка, за одним з номерів: 

Гончарова-Ільїна Тетяна Олександрівна +380 50 9327801 

Подвойська Оксана Володимирівна +380 50 6620045  

 

Для участі в конференції з наданням сертифікату та програми 

конференції необхідно до 20.04.2022 р. надіслати на електронну адресу 

kaf.in.mov@gmail.com : 

1) заявку на участь у роботі конференції (див. форму заявки); 

2) копію квитанції про сплату організаційного внеску (100 грн.) 
У темі повідомлення вказати: «Конференція ТПГП». 

 

Усі матеріали конференції, які будуть готові на початку її роботи, 

надсилаються учасникам кур’єрською службою доставки «Нова пошта» за 

рахунок одержувача по завершенню конференції.  

 

Кошти за сплату організаційного та публікаційного внесків (з 

обов’язковою вказівкою призначення платежу) просимо надсилати на картку 

Приват Банк : 

Петренко Євгенія Миколаївна 

Номер картки 5168 7520 1217 6890 

Тел. та e-mail для довідок:               kaf.in.mov@gmail.com 

Подвойська Оксана Володимирівна +380 50 6620045  

Гончарова-Ільїна Тетяна Олександрівна +380 50 9327801 

Петренко Євгенія Петрівна +380 95 6256905 

Маємо надію на плідну співпрацю! 

ОРГКОМІТЕТ 

http://aphn-journal.in.ua/vimogi
mailto:kaf.in.mov@gmail.com
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ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові автора /(повністю) ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

Науковий ступінь (за наявністю)___________________________________________ 

 

Вчене звання (за наявністю)_______________________________________________ 

  

Місце роботи (повністю) _________________________________________________ 

 

Посада  ________________________________________________________________ 

 

Відомості про співавтора (за наявністю) – за вищезазначеною формою __________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Назва доповіді      

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Назва секції, в роботі якої Ви плануєте взяти участь _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Номер та адреса відділення «Нової Пошти» 

 _______________________________________________________________________ 

Телефон (мобільний) ___________________________________________ 

Електронна адреса _________________________________________________ 

 

Надання всіх інформаційних даних у заявці є обов’язковим. 

 

У разі будь-яких змін просимо завчасно повідомити оргкомітет. 
 

*Відправлення матеріалів конференції здійснюється лише кур’єрською службою 

доставки «Нова пошта». 


