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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Вельмишановні колеги! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІX Міжнародної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ 

ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАДИГМИ», яка відбудеться 21 квітня 2021 року на факультеті романо-германських 

мов Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

(переміщений до м. Бахмут, Україна).  

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць 

2. Проблеми номінації, термінологізації 

3. Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 

4. Фонетичні ресурси європейських мов 

5. Проблеми міжкультурної комунікації в поліетнічній площині 

6. Стилістика тексту. Лінгвістичний аналіз тексту 

7. Проблеми дискурсології, дискурс-аналізу 

8. Концептуальний аналіз мови  

9. Лінгвокультурологічні аспекти дослідження європейських мов 

10. Сучасні проблеми психолінгвістики та етнолінгвістики 

11. Методологічні проблеми сучасної лінгвістики 

12. Методичні інновації у викладанні рідної та іноземних мов 

 

Оргвнесок за участь у конференції становить 200 гривень!  

Для докторів наук та іноземних учасників – безкоштовно! 

 

Вартість публікації тез входить до суми оргвнеску! 
 

Кошти за участь у конференції слід переказувати на картку ПриватБанку 4149 4991 0778 0338 

(Шистко Анна  Олексіївна). 

 

Учасники конференції отримають сертифікат. 

 

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

 

Для участі у конференції просимо надіслати електронною поштою до 25 березня 2021 року 

такі матеріали:  

1) заявку на участь у роботі конференції (прізвище, ім'я, по-батькові, тема доповіді, 

секція, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел., e-mail); 

2) тези (обсяг 2-3 стор., в електронному вигляді) 

 

на електронну адресу: lingvistychni.paradygmy@gmail.com у такому форматі: 

 



1) файл із назвою «Прізвище автора – тези», (наприклад, Василенко К.Ю. – тези.doc), 

що містить тези;  

2) файл із назвою «Прізвище автора – заявка, (наприклад, Василенко К.Ю. – 

заявка.doc), див. зразок; 

3) у разі наявності у статті схем, таблиць, складних малюнків файл (або файли) з 

відповідними ілюстраціями з назвою «Прізвище автора – схема 1/ малюнок 1» (наприклад, 

Петренко С.А. – малюнок 1.jpg/bmp)  

 

За результатами роботи конференції буде видано збірник наукових праць «Сучасні 

лінгвістичні парадигми» з тезами доповідей учасників конференції.  

 

Розсилання збірників здійснюватиметься коштом авторів тез. 

 

Електронна версія збірника буде опублікована на сайті http://www.forlan.org.ua 

Тел. для довідок: 050-92-82-253 – Старченко Олена Анатоліївна. 

 

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Правила оформлення тез: 
 Обсяг – 2-3 сторінки  

 Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, поля 

– верхнє, нижнє - 2 см, ліве – 2,5 см., праве – 1,5 см., шрифт – Times New Roman. 

 Типи виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив. 

 Мова тез – українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська. 

•У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно 

подати їх окремо в електронному вигляді. Копії таблиць, схем, малюнків (обов'язкова електронна 

версія) необхідно записати окремими файлами. 

Вимоги до оформлення тез: 

• На першій сторінці вказуються:  

Назва тез – виділяється прописом, у центрі; за наявності підзаголовка – рядковими літерами, в 

дужках (напівжирний курсив). 

Ім'я та прізвище, ім'я, місто, країна (в дужках) – вказується у центрі під назвою статті.  

 Оформлення довідкового матеріалу: бібліографічні посилання у тексті беруться у 

квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер 

джерела та номер сторінки розділяються двокрапкою, номера джерел – крапкою з комою. Напр.: [1], 

[2: 27], [3: 49; 4: 127-131], [5; 7; 9; 10; 12–24], багатотомне видання – [5 (1: 160)]. Примітки подаються 

у кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань. 

 У кінці тез: список літератури (обов'язково). Бібліографічні джерела наводяться в 

алфавітному порядку.  

 Відомості про автора (із зазначенням посади та кола наукових інтересів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок оформлення: 
 

ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА В УКРАЇНСЬКО-

АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

 

Богдан СТАСЮК (м. Кропивницький, Україна) 

(Текст) 
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА 

Богдан Стасюк – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу і 

загального мовознавства, заступник декана факультету іноземних мов з навчально-методичної 

роботи Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка. 

 

 

Заявка 

на участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні лінгвістичні парадигми» 

21 квітня 2021 р. 

 

Прізвище, ім’я та по батькові: 

Назва доповіді: 

Тематичний напрям: 

Місце роботи: 

Посада: 

Вчене звання, науковий ступінь: 

Поштова адреса: 

Місто та номер відділення Нової Пошти або Укрпошти, куди надсилати збірник тез: 

E-mail: 

Телефон: 

 

 

***     Чекаємо на вашу участь у нашій конференції!     ***  
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CALL FOR PAPERS 

  

You are cordially invited to attend the 9th International Conference “MODERN LINGUISTIC 

PARADIGMS” to be held at Horlivka Institute for Foreign Languages (the city of Bakhmut, Ukraine) in 

April, 21th 2021. 

  

  

While papers on all aspects of language research and teaching are welcome, the conference will 

focus on:  

1. Functional Semantics of Phraseological Units 

2. Terminological Problems 

3. Burning Issues of Cognitive Linguistics 

4. Phonetic Resources of European Languages 

5. Intercultural Problems of Communication in the Polyethnic and Multicultural  

Space 

6. Text Stylistics. Linguistic Analysis of the Text 

7. Discourse Analysis 

8. Conceptual Analysis of a Language 

9. Linguocultural Aspects of Communication & Research 

10. Modern Problems of Psycholinguistics and Ethnolinguistics 

11. Methodological Problems of Modern Linguistics 

12. Innovative techniques in teaching native and foreign languages 

 

The arrangement fee for participation in the conference and / or publishing of the papers is 200 

hryvnas (the price includes publishing). 

The arrangement fee should be send to the Bank card  - ПриватБанк 4149 4991 0778 0338 

(Шистко Анна  Олексіївна). 

 

The participation in the conference and / or publishing of the papers for Doctors of sciences 

Professors and foreign colleagues is FREE of charge. 

The working languages of the conference are Ukrainian, Russian, English, French, Spanish and 

German. 

It’s possible to obtain the Certificate of the Conference Participant (on your personal demand). 

 

To take part in the conference please send your article (2–3 pages) and the application information to 

the e-mail: lingvistychni.paradygmy@gmail.com before March 25th, 2021: 

An application should include the full name of the applicant, their academic degree and title, place 

of employment, telephone number, physical mail and e-mail addresses, the topic of the presentation and 

problem number (see above). 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE0vWa5J7SAhXC2CwKHYr3D84QFgg-MAU&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFran%25C3%25A7ois_Rabelais_University&usg=AFQjCNHhdgnsW1goRQOB8FLi1Wrd6j8Zyg&sig2=Hotjwq-6COhxJWvZA8ywdg&bvm=bv.147448319,d.bGg


Please consider the requirements for the text format – MS Word, font – Times New Roman, font size 

– 14, interval – 1.5, margins: left-2.5 cm, right-1.5 cm, upper and bottom-2.0 cm – 2 cm, indentation – 1.25 

cm. The title of the article should be capitalized (alignment – centre), the second line should have the 

author's first and last names, and country (centre). 

The bibliography should be at the end of the article in alphabetical order. The bibliographical 

references in the text of the article should be put in square brackets in accordance with the State Standard 

(GOST) of Ukraine, e.g. [7, p.25]. 

 

EXAMPLE 

 

PROBLEMS IN THE USE OF BRITISH IDIOMS IN THE USA 

 

James Kern (Kimpswil, USA) 

(Text) 
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As a result of the conference there will be published a collection of scientific articles “MODERN 

LINGUISTIC PARADIGMS” which will as well be posted on the website: http://forlan.org.ua/ 

  

For further information, please, inquire at 050-92-82-253 – Helen Starchenko. 
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