
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов  

Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні  

 

Вельмишановн___  _____________________________________________________ 

 

Маємо честь запросити Вас на ІХ науково-практичну конференцію  

«НАУКОВА СПАДЩИНА В.В. АКУЛЕНКА ТА СУЧАСНЕ МОВОЗНАВСТВО», 

яка відбудеться 12 вересня 2018 РОКУ  (початок о 10.00) 

на базі Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов.  

 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти та усі охочі, 

які займаються проблемами філології. 

Тематика конференції: 

 МОВИ, КУЛЬТУРИ ТА  КОМУНІКАЦІЯ  В АНТРОПОЛОГІЧНІЙ ПАРАДИГМІ 

 КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНІ СТУДІЇ, НАРАТОЛОГІЯ, КЛАСИЧНА ТА НЕОРИТОРИКА 

 АКТУАЛЬНІ  ЗАВДАННЯ  ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

Мови конференції: українська, англійська, французька, німецька, російська. 
 

Для участі у конференції необхідно до 8 вересня 2018 року включно надати в електронному 

варіанті на адресу langcentre.conference@gmail.com 
 

1. заявку на участь в конференції (див. зразок); 

2. для студентів та аспірантів - відскановану рецензію наукового керівника. 
 

За результатами конференції буде опубліковано збірник наукових праць. Вимоги до 

оформлення статей розміщено на сайті Центру http://langcenter.kiev.ua/Vymogy.html 
 

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджено нашим 

повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви не 

отримали підтвердження, просимо звертатися до оргкомітету. 
 

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо 

вони не відповідають проблематиці конференції , обсяг яких перевищено,не належним 

чином оформлені, такі, що містять плагіат, або надіслані пізніше зазначеного терміну. 
 

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування, 

тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає. 

 

З повагою, 

Голова Оргкомітету 

Директор ЦНДВІМ НАНУ 

к.філол.н., доц. Жалай В.Я. 

 

Заявка  

mailto:langcentre.conference@gmail.com
http://langcenter.kiev.ua/Vymogy.html


на участь у науково-практичній конференції 

«НАУКОВА СПАДЩИНА В.В. АКУЛЕНКА ТА СУЧАСНЕ МОВОЗНАВСТВО»  

 

Відомості про доповідача та тему доповіді: 

 

1.  Прізвище 

 

2.  Ім’я 

 

3.  По батькові 

 

4.  Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює доповідач 

 

5.  Посада 

 

6.  Науковий ступінь 

 

7.  Вчене звання 

 

8.  Назва факультету, курс/рік навчання (для студентів та аспірантів) 

 

9.  Тема виступу (доповіді) 

 

10.   Секція 

 

11.   Домашня адреса 

 

12.   Контактні телефони (домашній, мобільний) 

 

13.   Адреса електронної пошти  

 

Відомості про наукового керівника (для студентів та аспірантів) 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Науковий ступінь 

Вчене звання 

 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені доповідача із вказівкою «заявка»,  для рецензії — 

«рецензія». Тема електронного повідомлення повинна складатися із прізвища та імені учасника 

конференції, та вказівки «конференція». 

Контакти: 

м. Київ, 01001 вул. Трьохсвятительська, 4, к.103 (ст. метро «Майдан Незалежності») 

Миронюк Тетяна Михайлівна  тел. langcentre.conference@gmail.com  тел. 097-999-1818 

 

З повагою,  

Організаційний комітет 
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