Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Факультет іноземних мов
Кафедра романської філології та перекладу

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
VI Всеукраїнської наукової конференції романістів
“Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського
мовознавства”,
яка відбудеться 5–6 жовтня 2017 року.
Робота конференції проходитиме за такими напрямами:
1. Загальні питання романського мовознавства в діахронії та синхронії.
2. Проблеми лексико-граматичної семантики мовних одиниць.
3. Міжмовна та міжкультурна комунікація.
4. Питання когнітивної лінгвістики та концептології.
5. Лінгвофілософські й текстологічні рецепції художнього тексту.
6. Перекладознавство.
7. Інноваційні технології та принципи викладання іноземних мов.
Робочі мови конференції: романські та словʼянські мови.
Для участі в конференції необхідно до 30 травня 2017 року надіслати на електронну адресу
оргкомітету kafedrafm@yahoo.fr або hladka_valya@yahoo.fr :
1) заповнену реєстраційну форму (див. додаток);
2) текст тез обсягом 3–5 сторінок;
3) рецензію наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію
статті до друку (для аспірантів та викладачів без наукового ступеня)
Паперовий варіант доповіді та копію квитанції про оплату оргвнеску просимо надсилати на
поштову адресу оргкомітету :
Кафедра романської філології та перекладу,
Факультет іноземних мов,
Чернівецький національний університет,
вул. Коцюбинського, 2,
м. Чернівці,
58012
Оплату оргвнеску в розмірі 250 грн., який передбачає друк програми та матеріалів конференції,
розсилку 1 примірника авторам та coffee-break, можна здійснити двома способами:
- поштовим переказом на адресу Гладкої Валентини Анатоліївни (вул. Білоруська 30 А, кв. 9, м.
Чернівці 58021)
- банківським переказом на номер картки ПАТ КБ „Приватбанк“ 5168 7427 0084 3463 (отримувач
платежу ‒ Гладка Валентина Анатоліївна). Для уникнення випадкових непорозумінь після здійснення
переказу коштів банківською системою просимо повідомити sms-повідомленням Гладкій В.А. (моб.
тел.: 050 15 75 168) про суму переказу, вказавши прізвище та ім'я відправника.

Одноосібні статті докторів наук, професорів будуть надруковані безкоштовно.
Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників.
Контакти оргкомітету конференції:
телефон (0372) 584-877 – Анастасія Василівна (лаборант кафедри)
e-mail kafedrafm@yahoo.fr
Вимоги до оформлення рукописних матеріалів
• основний текст доповіді друкувати без переносів і табуляції через 1,5 інтервала шрифтом 14
Тimes New Roman;
• поля з усіх боків – 2 см;
• відступ абзацу – 1 см;
• у тексті диференціювати тире (–) та дефіс (-);
• ілюстративний матеріал подавати курсивом; елементи тексту, які потребують виділення,
подавати напівжирним; значення слів брати в лапки („...“);
• для бібліографічних покликань у тексті використовувати квадратні дужки: перша цифра – номер
джерела у списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 35], [3, с. 131–132];
• назву Література друкувати через один рядок після основного тексту напівжирним шрифтом
посередині рядка; бібліографічні джерела подавати в алфавітному порядку з дотриманням стандартів
ДАК України (ДСТУ 7.1: 2006);
• підрядкові покликання та примітки не використовувати;
• сторінки не нумерувати.
Редакційна колегія залишає за собою право рецензувати та редагувати тексти надісланих матеріалів.
ДОДАТОК
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
(заявка на участь оформлюється окремо на кожного співавтора)
Прізвище, ім’я,
по батькові
Науковий ступінь,
учене звання
Місце роботи і посада
Тема доповіді
Секція
Адреса
Телефон
Ел. пошта
Форма участі в роботі конференції (підкреслити):
-

виступ на пленарному засіданні з доповіддю (до 15 хв.)
виступ на секційному засіданні з доповіддю (до 10 хв.)
заочна участь у конференції

Заповнення заявки обов’язкове
Після перереєстрації кафедрального збірника «Романо-слов’янський дискурс» як фахового видання,
учасники конференції матимуть можливість надрукувати в ньому свої статті, про що буде повідомлено
окремо.
З повагою оргкомітет

