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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції “Сучасні
дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації” (ELLIC
2016), яка відбудеться 18-19 березня 2016 р. у Прикарпатському національному
університеті імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Приїзд та особиста участь в конференції не передбачаються!
Міжнародна наукова конференція (ELLIC 2016) має на меті об’єднання науковців
навколо актуальних дослідницьких проблем у галузі лінгвістики, літературознавства,
перекладу та міжкультурної комунікації, а також підвищення ефективності міжнародного
співробітництва й культури комунікації.
Основні наукові напрямки конференції:
 Семантика і прагматика тексту/дискурсу та мовних одиниць.
 Когнітивна лінгвістика і когнітивна поетика/стилістика.
 Зарубіжна література та порівняльне літературознавство.
 Лінгвістична і літературна семіотика.
 Зіставні мовознавчі студії і міжкультурна комунікація.
 Актуальні проблеми перекладознавства.
 Сучасні методики вивчення іноземних мов.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька,
французька.
Учасникам видаються сертифікати про участь у конференції. Матеріали, що друкуються
у збірнику мають статус апробації.
До участі у конференції запрошуються також особи, які здобули освітньокваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра чи навчаються в магістратурі.
Організаційний внесок: 150 гривень (виготовлення програм та сертифікатів про участь
у конференції, друк та пересилка поштою збірника матеріалів). Доповіді докторів наук
друкуються безкоштовно.
Заявку на участь (зразок додається), текст доповіді і відскановану копію квитанції про
сплату оргвнеску просимо надсилати на електронну адресу: knf@pu.if.ua або на електронні
адреси координатора та секретаря конференції.
Оргвнесок у розмірі 150 гривень сплачується через поповнення рахунку Липки
Світлани Іванівни:
картка «Приватбанку» № 4149 4978 4255 8860
тел. (096) 814 60 58; (095) 910 42 35

Роботи аспірантів, здобувачів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів подаються разом із
відсканованою копією та рецензією наукового керівника (з його підписом, завіреним
печаткою установи чи її підрозділу).
Останній термін подачі заявки на участь, текст доповіді і копії квитанції про сплату
оргвнеску: 10 березня 2016 року.











Вимоги до оформлення матеріалів (зразок додається):
обсяг – 5-9 сторінок (включаючи додатки і літературу)
текст виконується в редакторі Microsoft Office Word
шрифт Times New Roman
назва статті – кегль 14 пт, шрифт напівжирний, великі літери
ім’я, прізвище, назва закладу, місто, країна – 14 пт
основний текст – кегль 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5
вирівнювання за шириною, розмір сторінки – А4, орієнтація книжкова
поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, відступ (абзац) – 0,8 см
графіки і малюнки: не виходити за визначені поля, кегль – 12 пт
при наявності таблиць: ширина – 11 см, кегль – 12 пт

Усі посилання на джерела у тексті статті подаються у квадратних дужках після цитати
(спочатку вказується номер джерела, після коми – номер сторінки), наприклад: [1, с.87].
Посилання на літературу в кінці статті подаються під назвою “Література” в алфавітному
порядку (кегль 12 пт).
Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли
протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно. Оргкомітет
електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття
матеріалів.
Адреса оргкомітету: (0342)596141, кафедра німецької філології, к.202, факультет
іноземних мов, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул.
Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ 76018
Голова організаційного комітету – Билиця Ярослав Теодорович, декан факультету іноземних
мов ПНУ ім. В. Стефаника, к. філол. н., доцент; координатор конференції - Липка Світлана
Іванівна, моб. тел. (096) 814 60 58; (095) 910 42 35, e-mail: lypka_svitlana@ukr.net;
відповідальний секретар конференції - Павлишинець Олена Олегівна, моб. тел. (050) 627 47
98, e-mail: alenapavlyshynets@gmail.com
З повагою,
організаційний комітет

Заявка
на участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції
“Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства та міжкультурної
комунікації” (ELLIC 2016)
Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________
Місце роботи ________________________________________________________
Вчене звання, посада _________________________________________________
Тема доповіді _______________________________________________________
Назва секції ________________________________________________________
Поштова адреса _____________________________________________________
Телефони ___________________________________________________________
Електронна адреса ___________________________________________________
Зразок оформлення матеріалів
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ НАРАТИВНОГО ПРОСТОРУ У ПРОЗІ
В. НАБОКОВА
Ярослав Петренко
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)
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