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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 
Факультет філології та соціальних комунікацій Бердянського державного 

педагогічного університету запрошує Вас взяти участь у ІV Міжнародній 
науково-практичній Інтернет-конференції «Людина в мовному просторі: 
історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку», яка відбудеться 
19 травня 2022 року. 

До участі запрошуються науковці, дослідники, викладачі та співробітники 
навчальних закладів, аспіранти, здобувачі вищої освіти. 
 
До обговорення пропонуються такі питання: 

 Лексика та фразеологія в сучасній парадигмі знань; 

 Синтактика, семантика та прагматика мовних одиниць; 

 Дискурсивна парадигма в сучасних лінгвістичних дослідженнях; 

 Когнітивні аспекти мови та мовлення; 

 Теорія та практика перекладу: стереотипність та інноваційність; 

 Міжкультурна комунікація як проблема ХХІ століття; 

 Зіставне вивчення мовних картин світу; 

 Гендерні дослідження в діалозі культур; 

 Проблеми сучасного літературознавства; 

 Проблеми компаративного прочитання класичної та сучасної літератур; 

 Актуальні проблеми навчання іншомовної комунікації; 

 Varia (приймаються матеріали з інших напрямів, що відповідають темі 
конференції). 
 
 
Форма участі – заочна (стендова доповідь і публікація матеріалів).  
Робочі мови конференції: українська, болгарська, польська, англійська, 

німецька, французька, іспанська, російська, турецька, білоруська. 
Для участі в конференції необхідно подати (трьома окремими файлами) 

заявку (поштою або e-mail), тези та відгук наукового керівника (для учасників, 



які не мають вченого ступеня) не пізніше 1 травня 2022 р. (зразок додається) 
на е-mail: liudyna_bspu@ukr.net 

NB.!!  Назви файлів необхідно оформляти латиною: 
– файл із заявкою: прізвище-zv.doc ( напр.: ivanenko-zv.doc); 
– файл з тезами: прізвище- tz.doc ( напр.:  ivanenko-tz.doc); 
– файл із відгуком: прізвище-vidg.doc. ( напр.:  ivanenko-vidg.doc.). 

Матеріали конференції будуть видані у збірнику тез в авторській 
редакції. Видання матеріалів планується до початку конференції. Програма та 
збірник матеріалів у форматі PDF будуть надіслані учасникам заходу на 
електронну адресу, вказану в заявці, продовж 10 днів після проведення 
заходу. 

Обсяг тез 3–5 сторінок (вимоги до тез див. нижче).  
Оргвнесок складає 200 грн (внесок покриває витрати, пов’язані з 

укладанням програми, збірника тез, сертифікатів в електронному вигляді). 
 
КОНТАКТИ 
Адреса: факультет філології та соціальних комунікацій Бердянського 

державного педагогічного університету, кафедра іноземних мов і методики 
викладання, вул. Горького, 19, м. Бердянськ, Запорізька область, 71112.  

Телефони: 

+380660747762 – Герасименко Юлія Андріївна (з питань публікації у збірнику 
матеріалів конференції) 
+380661865268 – Прядко Юлія Павлівна, +3800506173635 – Халабузар 
Оксана Анатоліївна (з питань подання заявок, програми конференції та оплати 
оргвнеску) 
+380993207615 – Назімова Катерина Андріївна (з питань публікації у фахових 
збірниках) 



 
Заявка учасника 

ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 
 «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи 

розвитку» 
 

Прізвище, ім’я, по батькові 
учасника 

 

Науковий ступінь, звання, посада 
/ статус (викладач, аспірант, 
магістрант) 

 

Установа (повна назва)  

Тема доповіді  

Секція (орієнтовно)  

Контактна адреса, телефон  

e-mail (заповнити обов’язково, 
адреса повинна бути діючою) 

 

Відомості про наукового 
керівника (для здобувачів 
вищої освіти) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Вищий навчальний заклад, 
установа, посада 

 

Науковий ступінь, вчене звання  

 



ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 
Папір формату А4, шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 14 pt, міжрядковий 

інтервал – 1.0, всі поля – 2 cм. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 cм, відступи 
зліва і справа – 0 мм.  
 
 
Зразок оформлення тез 
 

Олена Іванченко, 
кандидат філологічних наук, доцент  

Бердянський державний педагогічний університет 
oooooo@gmail.com 

 
 

НАЗВА  
 

[Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
текст, текст, текст, текст] 
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