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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
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Чернівці 

5-6 травня 2016 р. 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

П.І.Б. _________________________________  

______________________________________  

Науковий ступінь, учене звання___________ 

Організація____________________________  

______________________________________  

Посада________________________________ 

Ел.пошта______________________________  

Домашня адреса________________________  

______________________________________  

______________________________________ 

Тел.моб._______________________________  

Назва статті____________________________ 

______________________________________  

______________________________________ 

Секція________________________________  

______________________________________  

Форма участі (очна/заочна)______________  

Прошу надіслати збірник на відділення 

«Нової пошти» № ____ у місті___________  

Необхідність бронювання готелю (так/ні) 

 

ЯК ОФОРМИТИ СТАТТЮ 

1. Обсяг: 6-10 сторінок. 

2. Текстовий редактор: MS Word 2003 для 

Windows. 

3. Сторінка: формат А4 (210х297 мм); береги 

зліва 3,0 см, справа 2,0 см, зверху 2,0 см, 

знизу 2,5 см. 

4. Оформлення: шрифт Times New Roman, 

розмір 14, інтервал 1.5; у разі додаткового 

використання спеціальних шрифтів подати 

їх електронні версії. Посилання на 

використану літературу в тексті подавати 

у квадратних дужках. 

5. Відцентрована назва публікації друкується 

великими літерами, над нею з правого боку 

звичайними літерами – прізвище та ініціали 

автора та в круглих дужках місто. 

6. На початку статті подається анотація та 

ключові слова українською, російською та 

англійською мовами. 

7. Матеріали мають містити обов'язкові 

наукові атрибути за вимогами ВАК України 

(проблема, її актуальність, аналіз останніх 

джерел, мета та завдання статті, результати 

та перспективи дослідження). 

8. Список використаної літератури слід 

подати в алфавітному порядку з 

дотриманням державного стандарту. 

9. Підпис автора (авторів) у кінці статті 

після списку літератури. 

 

Міністерство освіти і науки України 

Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича 

Факультет іноземних мов 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 

Вельмишановна колего 

_____________________________________  

Вельмишановний колего 

_____________________________________  
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Чернівці 2016 

 

відбудеться у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича 

 

5-6 травня 2016 року 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

1.   Термінологія та проблеми галузевого 

перекладу. 

2.   Перекладацька традиція та 

перекладознавство. 

3.   Семантичні дослідження у мові. 

4.   Лінгвокогнітивний вимір мовних 

досліджень. 

5.   Методика викладання іноземної мови, 

термінознавства та перекладу. 

 

ЯК ОФОРМИТИ СТАТТЮ 

Комплект статті: 

1) роздрук статті, оформлений за 

правилами (див. на  звороті); 

2) рекомендація наукового керівника (для 

авторів без наукового ступеня); 

3) файл статті на диску; 

4) заповнена «Анкета учасника»; 

5) конверт зі зворотною адресою та 

марками; 

6) копія квитанції про сплату коштів за 

друк (50 грн./стор.) та оргвнеску (100 грн.). 

 

Матеріали конференції будуть 

надруковані до початку конференції у 

збірнику наукових праць, який входить до 

переліку фахових видань. 

Одноосібні публікації для докторів наук 

та професорів безкоштовні. 

Робочі мови конференції: 

українська, англійська, німецька. 

Проживання учасників конференції: 

гуртожиток та готелі за власний рахунок 

(прохання завчасно попередити оргкомітет 

про необхідність). 

Проїзд: забезпечується учасниками 

конференції. 

 

 

 

Матеріали просимо надіслати 

до 10 березня 2016 року  
на адресу оргкомітету конференції: 

 

Косенко Анні Володимирівні 

Кафедра комунікативної лінгвістики і 

перекладу, факультет іноземних мов 

Чернівецький національний університет  

ім. Ю.Федьковича 

вул. Коцюбинського, 2 

м. Чернівці 

58000 

 

Тел. +38 095 22 125 11 

E-mail: kosenko.ann@gmail.com  

 

Адреса для грошового переказу: 
 

Король Антоніні Анатоліївні 

Факультет іноземних мов 

Чернівецький національний університет  

ім. Ю.Федьковича 

вул. Коцюбинського, 2 

м. Чернівці 

58000 

 

Відповідальний секретар оргкомітету: 

к.ф.н., доц. Король Антоніна Анатоліївна 

Тел. +38 066 54 259 63 
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