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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної заочної
конференції «СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАДИГМИ», яка відбудеться 18 квітня 2017
року на факультеті романо-германських мов Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет» (переміщений до м. Бахмут (Артемівськ).

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць
2. Проблеми номінації, термінологізації
3. Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики
4. Фонетичні ресурси європейських мов
5. Проблеми міжкультурної комунікації в поліетнічній площині
6. Стилістика тексту. Лінгвістичний аналіз тексту
7. Проблеми дискурсології, дискурс-аналізу
8. Концептуальний аналіз мови
9. Лінгвокультурологічні аспекти дослідження європейських мов
10. Сучасні проблеми психолінгвістики та етнолінгвістики
11. Методологічні проблеми сучасної лінгвістики
12. Методичні інновації у викладанні рідної та іноземних мов
Приїзд та особиста участь у конференції не передбачаються.
Оргвнесок не сплачується!
Є можливість отримати сертифікат учасника конференції.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька,
іспанська.
Для участі в конференції просимо надіслати електронною поштою до 10 квітня
2017 року такі матеріали:
1)
заявку на участь у роботі конференції (прізвище, ім'я, по-батькові, тема
доповіді, секція, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, №
тел., e-mail);
2)
тези (обсяг 3–4 стор., в електронному вигляді)
на електронну адресу: paradigma.gorlovka@yandex.ru у такому форматі:
1)
файл із назвою «Прізвище автора – тези», (наприклад, Василенко К.Ю. –
тези.doc), що містить тези;

2)
файл із назвою «Прізвище автора – заявка, (наприклад, Василенко К.Ю. –
заявка.doc), див. зразок;
3)
у разі наявності у статті схем, таблиць, складних малюнків файл (або
файли) з відповідними ілюстраціями з назвою «Прізвище автора – схема 1/ малюнок 1»
(наприклад, Петренко С.А. – малюнок 1.jpg/bmp)
4)
за потреби – додаткові шрифти або транскрипційні знаки (якщо такі наявні в
тексті статті).
За результатами роботи конференції буде видано збірник наукових праць «Сучасні
лінгвістичні парадигми» з тезами доповідей учасників конференції. Публікація тез
доповіді сплачується окремо. Вартість однієї сторінки – 25 грн. Кошти за публікацію слід
переказувати на картку ПриватБанку 5168 7427 0209 4032 (Ситняк Роман
Миколайович). Розсилання збірників здійснюватиметься коштом авторів тез.
Електронна версія збірника буде опублікована на сайті http://www.forlan.org.ua
Тел. та e-mail для довідок: 0509282253
starchenko@mail.ru – Старченко Олена Анатоліївна.
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ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Правила оформлення тез:

Обсяг – 3-4 сторінки

Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ –
1,25 см, поля – верхнє, нижнє - 2 см, ліве – 2,5 см., праве – 1,5 см., шрифт – Times New
Roman.

Типи виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив.

Мова тез – українська, російська, англійська, німецька, французька,
іспанська.
•У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New
Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді. Копії таблиць, схем,
малюнків (обов'язкова електронна версія) необхідно записати окремими файлами.
Вимоги до оформлення тез:
• На першій сторінці вказуються:
Назва тез – виділяється прописом, у центрі; за наявності підзаголовка – рядковими
літерами, в дужках (напівжирний курсив).
Ім'я та прізвище, ім'я, місто, країна (в дужках) – вказується у центрі під назвою
статті.

Оформлення довідкового матеріалу: бібліографічні посилання у тексті
беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга –
номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються двокрапкою, номера
джерел – крапкою з комою. Напр.: [1], [2: 27], [3: 49; 4: 127-131], [5; 7; 9; 10; 12–24],
багатотомне видання – [5 (1: 160)]. Примітки подаються у кінці статті. У реченні крапка
ставиться після дужок, посилань.

У кінці тез: список літератури (обов'язково). Бібліографічні джерела
наводяться в алфавітному порядку.

Відомості про автора (із зазначенням посади та кола наукових інтересів).
Вимоги до оформлення обов'язкові.
Рукописи, що не відповідають вимогам, до друку не приймаються!

Зразок оформлення:

ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА В УКРАЇНСЬКОАНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ
Богдан СТАСЮК (Кiровоград, Україна)
(Текст)
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
Богдан Стасюк – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
перекладу і загального мовознавства, заступник декана факультету іноземних мов з
навчально-методичної роботи Кіровоградського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка.
Заявка
на участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
«Сучасні лінгвістичні парадигми»
18 квітня 2017 р.
Прізвище, ім’я та по батькові:
Назва доповіді:
Тематичний напрям:
Місце роботи:
Посада:
Вчене звання, науковий ступінь:
Поштова адреса:
Місто та номер відділення Нової Пошти або Укрпошти, куди надсилати збірник тез:
E-mail:
Телефон:

