
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ  
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

Гуманітарно-педагогічний факультет 
  

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«Пантелеймон Куліш –  громадянин, науковець, перекладач  

(до 200-річчя від дня народження)» 
 

м. Київ, 26 ‒ 27 вересня  2019 р. 

 Я не поет і не історик, ні!  

Я — піонер з сокирою важкою:  

Терен колючий в рідній стороні  

Вирубую трудящою рукою. 

Пантелеймон Куліш 
 

Загальна інформація  
Мета конференції: розглянути актуальні питання теорії і практики лінгвістики, перекладу, 

етнокультурології; надати можливість обміну практичним досвідом і науковими розробками; 

сприяти встановленню і розвитку контактів у сфері наукової співпраці між навчальними 

закладами, науковцями й практиками України та зарубіжжя. 

Місце проведення: гуманітарно-педагогічний факультет, навч. корпус № 3, ауд. 309, 

вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041.  
До участі в Міжнародній конференції запрошуємо науковців, аспірантів, магістрантів, 

викладачів вищих навчальних закладів.  

Тези доповідей будуть надруковані у матеріалах конференції. 

Наукові статті (від 8 до 12 сторінок) будуть надруковані у наукових журналах «Міжнародний 

філологічний часопис (International journal of philology)», «Гуманітарні студії: педагогіка, 

психологія, філософія (Humanitarianstudios: pedagogics, psychology, philosophy»). 

«Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія»(Humanitarianstudios: pedagogics, 

psychology, philosophy) зареєстровані у таких міжнародних інформаційних та наукометричних 

базах: Index Copernicus; MIAR; ResearchBib; AGRIS; Google Scholar. Має імпакт-фактор: 

(https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44662). 

Вимоги до оформлення статей на сайті гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України:  

(http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Gumanitarni). 

«Філологічні науки» (International journal ofphilology) зареєстровані в таких міжнародних 

інформаційних та наукометричних базах: Index Copernicus; Academic Resourse Index. ResearchBib; 

РІНЦ; BASE; Polska Bibliografia Naukowa; Google Scholar; Electronic Journals Library; Journal 

Index.net; Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB); Bibliothekssystem Universitat Hamburg; 

Saarlandische Universitats- und Landesbibliothek; Universitatsbibliothek Leipzig; Wissenschaftskolleg zu 

Berlin; ZB MED – LeibnizInformation Centre for Life Sciences; LIVIVO; Staats- und Universitätsbibliothek 

Dresden (SLUB); Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB); Global Impact Factor. 
Має імпакт-фактор (https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=50123) 

Вимоги до оформлення статей на сайті гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України 

(http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol/issue/archive). 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська.  

 

Передбачено роботу таких секцій: 

1. Літературна творчість Пантелеймона 

Куліша  

2. Перекладацька спадщина Пантелеймона 

Куліша й  актуальні проблеми перекладу  

3. Видатна постать Пантелеймона Куліша в 

українській історії й сьогоденні  

4. Лінгвістичні й культурологічні аспекти мовної 

освіти 

5. Педагогічні праці Пантелеймона Куліша в 

контексті національної педагогіки 

6. Пантелеймон Куліш і національна ідея  

7. Редакційно-видавнича діяльність П. Куліша 
 

Розклад роботи  
26 вересня  27 вересня  

09.00–10.00 – Реєстрація учасників  
10.00–10.30 – Відкриття конференції 
10.30–13.00 – Пленарне засідання 
13.00–14.30 – Обідня перерва 

14.30–16.30 – Робота секцій 

10.00–12.00 
12.00-13.00 

 
13.00-14.00 
 

– Робота секцій 
- Підведення підсумків    
   Ухвалення резолюції 

– Від’їзд учасників конференції 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Gumanitarni


 Реєстрація (подання інформаційних матеріалів)  

Для участі в роботі міжнародної конференції потрібно надіслати електронною поштою до 

організаційного комітету заповнену заявку і тези доповіді до 10 вересня 2019 року.  

Назва файла повинна містити прізвище доповідача із вказівкою для заявки – Заявка 

(наприклад, Vitruk_zajavka.doc), для тез – Тези (наприклад, Vitruk_tezy.doc).  

Заявку, тези, копію квитанції (фото, скановане) про сплату організаційного внеску 

необхідно надіслати (з позначкою «конференція») до 10 вересня 2019 року за адресою 

оргкомітету та e-mail: kifip@ukr.net. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей  
Обсяг тез – до 3-х сторінок, текстовий редактор Microsoft Word for Windows у вигляді файлу з 

розширенням *.doc, *.docx, *.rtf, орієнтація – книжкова (А-4), поля – ліве 25 мм, решта – 20 мм; 

кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінки не нумерувати. У тезах не повинно бути 

переносу слів та макросів.  
Праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва 

установи, де працює або навчається автор.   

Назва тез через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без крапки 

в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, грубо.  

Зразок оформлення  

БОНДАРЕНКО Ірина Андріївна,  
кандидат філологічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  
 

МОТИВИ ПОЕЗІЇ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША  

Текст тез  
Література (за потреби)  

  

Вимоги до оформлення заявки  
 

БОНДАРЕНКО Ірина Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної 

філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Мотиви поезії Пантелеймона Куліша 

Контактний телефон   0935748831 

Електронна адреса     philosophy_konf_nubip@ukr.net 

Особисту участь у роботі конференції взяти планую / не планую 

Потреба в оформленні офіційного персонального запрошення  – так або ні 

 

Організаційний внесок  
Учасники конференції сплачують організаційний внесок у розмірі 150 грн., що передбачає видання 

програми та збірника матеріалів конференції.   

Доктори наук, які одноосібно беруть участь у роботі конференції, не сплачують оргвнесок. 
 

Оргвнесок потрібно перерахувати за такими банківськими реквізитами:  

Банк одержувача: ПриватБанк  

Поточний рахунок одержувача: 29244825509100  ОКПО: 14360570  

МФО банка одержувача: 305299 

Прізвище, ім’я, по батькові: Васильківський Ілля Павлович 

Призначення платежу: поповнення карткового рахунку 4149 4991 0219 0764 

 

Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях м. Києва за індивідуальним запитом. Проживання 

і харчування за рахунок учасників.  

 

Координати організаційного комітету 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, навч. корпус № 1, к. 21  

Телефони: +380678092231– Амеліна Світлана Миколаївна 

+380637883572 – Москаленко Світлана Адамівна 

Електронна адреса: kifip@ukr.net   

mailto:philosophy_konf_nubip@ukr.net
mailto:kifip@ukr.net

