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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Кафедра англійської філології та перекладу  

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ ДДПУ (м. Бахмут, Україна) 

запрошує студентів (учнів) і викладачів (учителів) взяти участь у  

VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених 

«Мовна комунікація і сучасні технології  

у форматі різнорівневих систем» 

 

Конференція відбудеться 25 листопада 2021 року із пленарним 

засіданням на платформі Google Meet (учасники отримають посилання 

електронною поштою). 

Передбачено також дистанційну (заочну) роботу таких секцій: 

1. Динамічні процеси у лексичній системі англійської мови. 

2. Текст як об’єкт лінгвостилістичного та лінгвопрагматичного аналізу. 

3. Проблеми функціональної граматики. 

4. Прагматика та семантика дискурсу. 

5. Формування лінгвістичної і соціокультурної компетенції 

у прикладному аспекті. 

6. Новітні технології у навчанні іншомовної комунікації. 

7. Фонетичний аспект дискурсу: сегментний та надсегментний рівні. 

8. Авторський стиль і художній переклад. 

9. Питання інформативного перекладу. 

10. Актуальні проблеми психолінгвістики. 

 

Для участі у конференції просимо не пізніше 13 листопада 2021 року 

надіслати 

1) заявку для участі у конференції (див. коротку схему заповнення 

наприкінці); 

2) тези доповіді в електронній формі (текстовий редактор Word 97-2003 

або RTF) 
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на електронну адресу Оргкомітету (кафедра англійської філології та перекладу 

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»): eng.philology.and.translation@gmail.com 

У назві кожного файлу слід зазначити прізвище та ініціали автора, 

наприклад: ІvashkoP.R._zayavka, ІvashkoP.R._tezy. 

 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез (електронний 

варіант) безкоштовно та розміщені на сайті ГІІМ до початку конференції. 

Редколегія залишає за собою право відбору й редагування поданих матеріалів, 

однак просимо ретельно вичитати матеріали до того, як подавати їх. 

 

Мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, 

французька. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

 обсяг – 2–4 сторінки формату А4; 

 інтервал – 1; 

 абзацний відступ – 1,25 см; 

 шрифт – 14 Times New Roman; 

 поля – 2 см з усіх боків; 

 зразок оформлення тез:  

Пилипенко Яна Іванівна, магістрантка;   

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Самійленко Ганна Андріївна,   

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»  

 

ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ 

НЕОЛОГІЗМІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Текст … 
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 ЛІТЕРАТУРА друкується списком після статті через 1 інтервал за 

алфавітом;  

 посилання на літературу подається у тексті статті у квадратних дужках 

[3, с. 22–23]. 
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 лапки у тексті мають бути однакові: «» або “”.  

 

Відповідальні за організацію та проведення конференції:  

– кандидат філологічних наук, завідувач кафедри англійської філології та 

перекладу Андрущенко Вікторія Олегівна; тел. 050 103 87 82;  

– кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської 

філології та перекладу Ясинецька Олена Анатоліївна; тел. 050 986 11 27.  

 

Схема заявки на участь у конференції 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 

Науковий ступінь, вчене звання, посада / Курс, номер групи, науковий керівник 

Повна назва навчального закладу 

Назва доповіді 

Секція 

Телефон, електронна адреса 

Потреба в електронному сертифікаті учасника 

 


