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Вел ьмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІX Міжнародного науково-практичного семінару
“Мовні універсалії у міжкультурній комунікації”,
який відбудеться 15 березня 2019 р.
на факультеті міжнародних відносин
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
Напрями роботи семінару:
1.
2.
3.
4.
5.

Актуальні проблеми міжкультурного спілкування.
Слово й текст у просторі культури.
Тенденції у дослідженні лексичних одиниць та міжкультурні аспекти перекладу.
Міжкультурна комунікація в PR та рекламі.
Інноваційні методи викладання іноземних мов у навчальних закладах. Освіта і наука в
України.

Робочі мови: українська, російська, польська, французька, англійська та німецька.
Матеріали семінару будуть опубліковані в окремому збірнику до початку роботи семінару.
Для участі у семінарі необхідно подати в оргкомітет: заявку на участь, текст тез доповіді
згідно вимог.
Адреса оргкомітету:
Факультет міжнародних відносин ВНУ
вул. Винниченка, 28, кімн. 211, 213
43021
м. Луцьк
Волинська обл.
Електронний варіант тез доповіді і заявку надсилати на електронну адресу: pralol@ukr.net
Оплата організаційного внеску за участь у семінарі (150 грн) та за публікацію матеріалів
проводиться в оргкомітеті семінару. Звертатися до організаторів семінару або лаборантів
кафедри (кімн. 213, кафедра іноземних мов та перекладу). Оргвнесок включає витрати на
організацію і проведення семінару, редагування і публікацію матеріалів семінару.
Оплата оргвнеску здійснюється також переказом на банківську картку:
Круглій Олена Ростиславівна, номер картки 5168 7427 0559 6207
Усі зазначені матеріали слід надіслати на адресу оргкомітету до 1 лютого 2019 р.
Матеріали і носії, надіслані до оргкомітету семінару, не повертаються. Доповіді, тематика яких не
відповідає напрямам конференції, і такі, що оформлені без дотримання наведених вимог чи подані
невчасно, оргкомітетом розглядатися не будуть.
Транспортні витрати, вартість проживання і харчування оплачуються учасниками семінару
самостійно. Перед початком семінару учасникам буде надіслано запрошення на семінар.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:
099 214 01 86 – Черняк Оксана Павлівна, канд. філол. наук, доц., завідувач кафедри іноземних мов та
перекладу;
050 107 01 57 – Круглій Олена Ростиславівна, канд. філол. наук, доц. кафедри іноземних мов та
перекладу;
098 408 00 94 – Печко Ніна Миколаївна, канд. філол. наук, ст. викладач кафедри іноземних мов та
перекладу;
(0332) 24-12-00 - кафедра іноземних мов та перекладу.
Оргкомітет семінару

ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Матеріали повинні бути підготовлені згідно з вимогами в редакторі MS Word з
розширенням *.doc і надіслані в роздрукованому вигляді у 2-х примірниках і електронному
варіанті на оптичному диску (назва файлу – прізвище автора латинськими літерами).
Обсяг тез доповідей – 2-4 повні сторінки формату А4, орієнтація – книжкова (набрані у
системі Windows 98/XP). Береги: верхній, нижній, правий, лівий – 20 мм. Шрифт: гарнітура –
Times New Roman, кегль – 16, міжрядковий інтервал – одинарний. Абзаци – 1,25 см.
Посилання на джерела в тексті оформляються в квадратних дужках, де перша цифра –
номер джерела згідно списку, далі через кому номер сторінки. Список джерел друкується в
алфавітному порядку в кінці тексту і має назву “Література” (електронні джерела інформації
подаються із зазначенням повної електронної адреси).
Оформлення тексту: 1) ініціали і прізвище автора(ів), науковий ступінь, вчене звання,
посада, місце роботи (справа вгорі); науковий керівник (для студентів і аспірантів) (Times
New Roman, кегль – 14); 2) посередині назва матеріалів доповіді малими літерами напівжирним
шрифтом (Times New Roman, кегль – 16); 3) текст тез; 4) Література (джерела набираються
Times New Roman, кегль – 14).
ФОРМА ЗАЯВКИ
IX Міжнародний науково-практичний семінар
“Мовні універсалії у міжкультурній комунікації”
15 березня 2019 р.
м. Луцьк, Україна
Прізвище____________________________________
Ім'я_________________________________________
По батькові _________________________________
Організація__________________________________
Посада______________________________________
Науковий ступінь_____________________________
Вчене звання_________________________________
Назва доповіді_______________________________
Напрям_____________________________________
Інформація для контакту:
Адреса (робоча і домашня)_____________________
Тел.:______________ Факс: ____________________
Е-таіl_______________________________________

Зразок структури тез
Н. І. Андрейчук – кандидат філологічних наук,
доцент, провідний науковий співробітник
Національного університету
“Львівська політехніка”
Науковий керівник – А. І. Іванов,
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри теорії і практики перекладу
Національного університету
“Львівська політехніка”

Дослідження дискурсу як семіозису
Текст тез повинен містити мету чи завдання дослідження.
Слова, речення, текстові фрагменти, що аналізуються, подаються курсивом;
поняття беруться в лапки (наприклад: для вираження поняття “гостинний” в
англійській мові існує слово hospitable); концепти пишуться великими літерами
(наприклад: концепт ЛЮБОВ вербалізується в сучасній англійській мові за
допомогою цілого спектра слів: love, passion …). Потрібні фрагменти
підкреслюються.

Література
Посилання оформлюються так: [1, с. 3], [5, с. 4-7; 8, с. 17-21], де перша
цифра – номер джерела в списку літератури, цифра після с. – номер сторінки.
(увага(!): після с. перед номером сторінки є пробіл). Посилання є обов’язковими.
Список джерел має бути оформлений з урахуванням ДСТУ 8302:2015,
наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р. та міжнародного стилю АРА.
Увага!
Обов’язково розрізняти дефіс (-) і тире (–).
Лапки ставити такі: “”.
Апостроф ставити такий: ’ (наприклад, п’ять).
Не допускається: по два пробіли між словами, наявність таких знаків, як “розрив
рядка”, “почати нову сторінку”, “почати новий розділ”.
У зв’язку з можливими технічними труднощами при верстці збірника не
використовувати схеми, таблиці та рисунки.

