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Вельмишановні колеги!
Міжнародна наукова конференція «Когнітивна лінгвістика у міждисциплінарному контексті: теорія і
практика» відбудеться 8-10 жовтня 2016 р. в Черкаському національному університеті імені Богдана
Хмельницького: м. Черкаси, б-р Шевченка, 79, навчальний корпус 3: http://www.cdu.edu.ua
Пленарні доповідачі:
Олег Кришталь, д. біол. н., проф., акад. НАН України, директор Інституту фізіології імені
О. Богомольця (нейрофізіологічні засади лінгвокогнітивних процесів), Олександр Бондаренко,
д. психол. н., проф., член-кореспондент АПН України, зав. кафедри педагогіки і психології КНЛУ (мова
ідеології і мова дійсності: аналіз смислових відповідностей), Олександр Богомолов, к. філол. н., с.н.с,
в.о. директора Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАНУ (осмислення єгипетської
Арабської Весни: когнітивно-семантичний підхід), Ірина Перянова, д. філол. н., проф., Університет
національної і світової економіки, Софія, Болгарія (мова як засіб гібридної війни), Газінур Гіздатов,
д. філол. н., проф., Казахський університет міжнародних відносин і світових мов імені Абилай хана,
Алмати, Казахстан (когнітивні стратегії у ЗМІ), Світлана Жаботинська, д. філол. н., проф., Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького (новий підхід до навчання англійської мови,
базований на концептуальних схемах).

Орієнтовний розклад конференції
8 жовтня (субота)

9 жовтня (неділя)

10 жовтня (понеділок)

8:00 – 9.00 / 10:00 реєстрація

9:00 – 11:00 пленарні доповіді

9:00 – 10:50 пленарні доповіді

9:00 – 9:30 відкриття конференції

11:00 – 11:20 перерва на каву
11:30 – 17:00 екскурсія
до м. Чигирин
(обід – у м. Чигирин)

9:30 – 11:20 пленарні доповіді
11:20 – 11:40 перерва на каву
11:40 – 13:40 секційні доповіді
(3/4 секції по 5 доповідей )

13:40 – 14:40 обід

10:50 – 11:10 перерва на каву
11:10 – 13:10 секційні доповіді
(3/4 секції по 5 доповідей)

13:10 – 14:20 обід
14:20 – 16:20 секційні доповіді
(3/4 секції по 5 доповідей)

16:20 –17:00
закриття конференції

14:40 – 16:40 секційні доповіді
(3/4 секції по 5 доповідей)
16:40 –18:00 Збори УАКЛіП
19:00 – 21:00 Вітальний фуршет
Доповіді
Пленарна доповідь – 40 хвилин + 10 хвилин обговорення; секційна доповідь – 15 хвилин + 5 хвилин
обговорення.
Реєстрація учасників −
8 жовтня 2016 року з 8:00 до 9:00 / 10:00 на 3-му поверсі корпусу 3 (ліве крило) біля ауд. 301.
Початок конференції – о 9:00 (ауд. 301).
Конференційний внесок
Повний – 300 грн.; для студентів – 50 грн.
Для членів УАКЛіП та членів Українського Фулбрайтівського кола – 150 грн.
Для аспірантів, які є членами УАКЛіП, – 80 грн.
Для студентів, які є членами УАКЛіП, – безкоштовно
Для представників суміжних дисциплін – 150 грн.
Для викладачів і співробітників ЧНУ – 150 грн.
Для зарубіжних учасників (не членів УАКЛіП) – 40 USD.
Конференційний внесок включає: матеріали конференції (програму, сертифікат та ін.), збірку тез,
вітальний фуршет, перерви на каву, культурну програму (частково).
Банківські реквізити для сплати конференційного внеску
(для українських учасників):
1. Номер рахунку: 26000010839365
2. Отримувач: Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація
когнітивної лінгвістики і поетики»
3. Банк отримувача: ПАТ «Укрсоцбанк»
4. МФО банку: 300023
5. Код отримувача: 38490119
6. Призначення платежу: сплата конференційного внеску.
Сплата конференційного внеску (для доповідачів і гостей) – до 15 серпня 2016 р.
Як виключення, внесок може бути сплачений на місці під час реєстрації.
Це стосується переважно учасників з м. Черкаси та іноземних учасників
Культурна програма
Для бажаючих учасників конференції планується екскурсія до м. Чигирин, козацької столиці часів
Богдана Хмельницького:
https://ru.wikivoyage.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://www.nashekolo.org.ua/nk/art_kolo/vizitka/nikz_chyhyry_4328.html

Проживання
Оплата проживання здійснюється учасниками конференції особисто.
Варіанти поселення:
· Готель університету (17 місць). Готель знаходиться на університетському кампусі.
Ціна за добу (без сніданку):
одномісний номер люкс (1) – 280 грн, полулюкс (1) – 200 грн.
двомісний стандарт – 150 грн. за місце
тримісний стандарт – 140 грн. за місце
Резервування місць у готелі університету здійснюється залежно від часу надходження заявки.
· Готель «Дніпро» 4* (партнер конференції) – http://hoteldnipro.ck.ua Готель знаходиться в центрі
міста за адресою вул. Верхня Горова, 13 (колишня Фрунзе); до університету – 3 зупинки
автобусом / тролейбусом або 20-25 хв. пішки.
Надання проживання зі скидкою 15%. Ціна за добу:
одномісний номер стандарт:
без скидки (зі сніданком) – 385-480 грн,
зі скидкою (зі сніданком) – 328-408 грн.
зі скидкою (без сніданку) – 258-338 грн.
двомісний стандарт – за 1 місце:
без скидки (зі сніданком) -- 270-360 грн
зі скидкою (зі сніданком) – 230-306 грн.
зі скидкою (без сніданку) – 160-236 грн.
· Інші готелі м. Черкаси зі зручним розташуванням:
«Оптіма» 3* (до університету – 3 зупинки автобусом / тролейбусом)
http://reserve-menu.com/hotels/cherkassy/otel-«optima-cherkassy»,
«Апельсин» 3*(до університету – 5 зупинок автобусом / тролейбусом)
http://hotels24.ua/Гостиницы-Черкасс/Гостиница-Апельсин-413.html
Проїзд
Від залізничного вокзалу – (а) до університету: автобусом 26 до зупинки «Університетська» або
будь-яким автобусом до центра («Будинок торгівлі»), де пересісти на автобуси 4, 31 і їхати до
«Університетської»; (б) до готелю «Дніпро»: автобуси 26, 22 та ін., які йдуть по вул. Смілянська, до
зупинки «Будинок торгівлі», від зупинки по вул. Смілянській уверх 2 коротких квартали пішки у
напрямку р. Дніпро (див. мапу). Від автостанції біля Палацу Дружби – (а) до університету: будьяким автобусом, який іде у напрямку Соснівки (до зупинки «Університетська»); (б) до готелю
«Дніпро»: 1 зупинка будь-яким транспортом до Будинку торгівлі або пішки 2 коротких квартали по вул.
Верхня Горова (паралельна б-ру Шевченка).

Ріка ДНІПРО
Готель «Дніпро»

Автостанція

Університет

ТАКСІ: (0472) 511-511
ж/д вокзал – університет: 40 грн
ж/д вокзал – готель «Дніпро»: 32 грн.

Підтвердження участі в конференції
Прохання заповнити таблицю і надіслати її до 15 серпня на адресу: saz9@ukr.net
Прізвище, ім’я,
по-батькові

Участь у
конференції
(підтверджую /
не зможу бути)

Конферен
-ційний
внесок
(сплачено
/ сплачу на
місці)

Проживання (готель ун-ту: одно-,
дво-, тримісний номер / готель
«Дніпро»: одно-, двомісний номер /
самопоселення), дати приїзду і
від’їзду

Екскурсія
(поїду /
не поїду)

Повідомлення про програму конференції буде надано у третьому інформаційному листі наприкінці
серпня. Довідки і запитання – за електронною адресою saz9@ukr.net (Жаботинська Світлана
Анатоліївна)
З повагою,
Оргкомітет конференції

