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Мета конференції. Когнітивна лінгвістика, яка досліджує взаємозв’язок між мовою і
мисленням, є складником когнітивної науки – міждисциплінарної парадигми, спрямованої на
вивчення мозку / мислення людини та тварин як природного механізму для опрацювання
інформації. Когнітивне спрямування лінгвістичних студій зумовлює доцільність використання
ними відповідного доробку суміжних дисциплін. Конференція має на меті ознайомлення
лінгвістів із цим доробком, а також ознайомлення представників інших наук із напрямами та
змістом лінгвокогнітивних розвідок.
Суттєвими результатами лінгвокогнітивних досліджень останніх років є реконструкція
поняттєвих структур, які упорядковують різнопланові мовні / мовленнєві значення і форми, а
також використання цих структур для укладання галузевих словників-тезаурусів, для
розроблення методики викладання іноземних мов на когнітивних засадах, для аналізу суспільно
значущих політичних і культурних наративів, для з’ясування ролі мови в інформаційній
(консцієнтальній) війні тощо. Одним із напрямів сучасних лінгвокогнітивних студій є також
вивчення нейропсихологічних чинників багатомовності, що важливо для здійснення успішного
мовного планування. Зазначені теми перебувають у фокусі уваги не тільки лінгвістики, а й
психології, педагогіки, нейронаук, філософії, антропології, культурології, літературознавства,
політології, соціології, теорії систем, теорії штучного інтелекту й інженерії знань. Українські
фахівці, які працюють у цих галузях, залишаються донині відносно автономними науковими

співтовариствами, у той час як співпраця між ними може сприяти ефективнішому вирішенню
спільних проблем.
Секції конференції:
МИСЛЕННЯ – МОВА: поняттєві структури у мові й мовленні (лінгвістика, психологія,
антропологія, культурологія, літературознавство, філософія, соціологія, теорія систем).
· МОВА – МИСЛЕННЯ: мова як засіб конструювання картини світу (лінгвістика, психологія,
культурологія, літературознавство, філософія, політологія, соціологія).
· Багатомовність: когнітивні і соціальні фактори (лінгвістика, нейронауки, психологія,
соціологія, політологія).
· Когнітивні засади навчання мов (лінгвістика, методика викладання мов, психологія,
педагогіка).
· Мова і культура як ідеологічне знаряддя (лінгвістика, психологія, літературознавство,
культурологія, політологія).
· Мова й інформаційні технології (лінгвістика, теорія систем, інженерія знань).
До участі запрошуються лінгвісти та представники інших наук. У доповідях мають бути
представлені проблеми, які потребують міждисциплінарного підходу до їх вирішення.

·

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.
Подання заявок та тез доповідей – до 30 квітня 2016 р.
укладеним листом за електронною адресою uaclipconference@ukr.net
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тез: одна повна сторінка разом із бібліографією, поданою одним абзацом. Текстовий
редактор: Microsoft Office Word 2003. Сторінка: формат А4, усі поля – 2,0 см. Шрифт: Times
New Roman, розмір – 14 pt. Міжрядковий інтервал: одинарний. Назва тез – напівжирним
шрифтом по центру ВЕЛИКИМИ літерами. Нижче по центру – прізвище та ініціали автора /
авторів звичайним шрифтом. У рядку нижче – відцентрована назва університету / установи
курсивом. Далі після пропуску у два інтервали друкується основний текст тез.
Повідомлення про прийняття доповіді до участі в конференції – до 15 червня 2016 р.
Сплата організаційного внеску (для доповідачів і гостей) – до 1 серпня 2016 р.
Організаційний 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 зарубіжних учасників (не членів УАКЛіП) – 40 USD.
Оргвнесок включає: матеріали конференції (програму, сертифікат та ін.), збірку тез, вітальний
фуршет, перерви на каву, культурну програму (частково).
Детальнішу інформацію про пленарних доповідачів, реквізити для сплати оргвнеску,
проживання, культурну програму буде надано у другому інформаційному листі, розміщеному
на сайтах УАКЛіП uaclip.at.ua та ЧНУ імені Богдана Хмельницького http://www.cdu.edu.ua/
після 15 червня 2016 р.
Контакти: проф. Жаботинська Світлана Анатоліівна, ЧНУ – ел. пошта saz9@ukr.net
проф. Воробйова Ольга Петрівна, КНЛУ – ел. пошта o.vorobyova@voliacable.com;
Тел. для довідок (38-044) 287-23-95
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