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ТНУ імені В. І. Вернадського запрошує науково-педагогічних працівників 

вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, студентів 
взяти участь у конференції «Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у 
сучасному полікультурному просторі». 

Результатом конференції має стати обговорення та пошук рішень актуальних проблем 
сучасної філологічної науки в Україні та світі, а також публікація результатів досліджень 
та видання сертифікатів кожному учаснику конференції. 
 
ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:  

• Казарін Володимир Павлович (Голова) – в. о. ректора Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського, доктор філологічних наук, професор;  

• Іщенко Наталія Анатоліївна (Співголова) – проректор з науково-педагогічної 
діяльності та інноваційного розвитку Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського, доктор філологічних наук, професор; 

• Свенцицька Еліна Михайлівна – завідувач кафедри слов’янської філології та 
журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, доктор 
філологічних наук, професор; 

• Кузьміна Світлана Леонідівна – директор Інституту філології та журналістики 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, доктор філософських 
наук, доцент; 

• Сейтяг’яєв Нариман Сеїтаметович – доцент кафедри зарубіжної філології 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, кандидат філологічних 
наук, доцент; 

• Семенець Ольга Сергіївна (Секретар) – завідувач кафедри зарубіжної філології 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, кандидат філологічних 
наук; 

• Рог Ганна Володимирівна – доцент кафедри зарубіжної філології Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського, кандидат філологічних наук; 



• Кущ Наталія Валеріївна – доцент кафедри слов’янської філології та журналістики 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, кандидат філологічних 
наук, доцент. 

 
Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська. 
 
СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Українська мова і література; 
2. Кримськотатарська мова і література; 
3. Слов’янські мови та літератури; 
4. Проблеми східної філології 
5. Романські, германські та інші мови; 
6. Перекладознавство; 
7. Теорія літератури; 
8. Література зарубіжних країн; 
9. Порівняльне літературознавство; 
10. Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство; 
11. Загальне мовознавство; 
12. Мова і засоби масової комунікації; 
13. Міжкультурна комунікація. 
14. Журналістика. 
 
 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО: 
1. До 18 вересня 2018 року (включно) необхідно надіслати на електронну адресу 

оргкомітету: conf.filology@tnu.org.ua  
1.1. тези доповіді українською, російською чи англійською мовами;  
1.2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску; 
1.3. довідку про учасника (ПІБ, відомості про звання, посаду, місце роботи або 
навчання, електронна пошта, номер телефону, поштова адреса для надсилання 
збірника). 

Назва надісланих матеріалів має включати в себе прізвище автора та ініціали  
(Наприклад: Кушнір ТМ_Тези; Кушнір ТМ_Внесок; Кушнір ТМ_Заявка) 

2. Сплатити організаційний внесок у розмірі 230 грн. можна за такими банківськими 
реквізитами: Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк", Поточний рахунок  
одержувача: 26259007478775, ЄДРПОУ: 1511200115, МФО банку одержувача: 351005,  
П.І.Б.: Прядко Анатолій Данилович, Призначення платежу: поповнення рахунку  
Прядко А. Д. від ПІБ учасника. 
 

Здійснити оплату організаційного внеску можна у відділенні будь-якого банку в 
України або через Інтернет. 
 
 
ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
 Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 

6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New 
Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм. 
 Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: номер та назва секції, 

прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце 
роботи у разі закінчення навчання; (шрифт – курсив); відомості про наукового керівника (для 
тих, хто не має наукового ступеню); назва доповіді (великі літери, шрифт – напівжирний); 
текст. 
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Наприклад: 
 

Секція 6. Перекладознавство 
 

Кушнір Т. М., 
аспірант кафедри іноземних мов 

Науковий керівник: Крилова Т. В.,  
кандидат філологічних наук,  
доцент кафедри іноземних мов 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ  

 
• Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Список 

використаних джерел». У тексті посилання на використані джерела позначаються 
квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через 
кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 56].  

 
ВАЖЛИВО! Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з 

урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 
складання». 

 
ЗРАЗОК ДОВІДКИ ПРО УЧАСНИКА: 

ЗАЯВКА 
на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 

«Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук  
у сучасному полікультурному просторі» 

21-22 вересня 2018 року 
 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Місце роботи/навчання  
Посада (курс, група для студентів)  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Тематичний напрямок  
Електронна адреса  
Телефон  
Адреса для надсилання збірника  

 
Збірник тез конференції разом із сертифікатом буде надісланий учасникам конференції 

на поштову адресу, вказану в анкеті, протягом місяця після проведення конференції. Форма 
проведення конференції: заочна. 

*** 
Оргкомітет конференції: 
Навчально-науковий інститут філології та журналістики  
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 
Поштова адреса: вул. Івана Кудрі, 33, м. Київ  
Сайт університету: tnu.edu.ua  
Електронна пошта: conf.filology@tnu.org.ua  
Контактний телефон: +38 098 985 01 58 

http://tnu.edu.ua/
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