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Вельмишановні колеги! 
 

Кафедра романо-германської філології Рівненського державного гуманітарного 

університету запрошує взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Проблеми лінгвістичної семантики». 

 

 

Тематика конференції: 

1. Актуальні проблеми лінгвістичної семантики: теоретичні та практичні аспекти. 

2. Проблеми когнітивної та культурної семантики. 

3. Проблеми зіставної семантики. 

4. Фонетична, лексична і граматична семантика. 

5. Семантика і прагматика мовних одиниць. 

6. Семантика тексту і дискурсу. 

7. Семантика і переклад. 

        

Робочі мови конференції – англійська, німецька, французька, українська, польська, 

російська. 

 
 

ОРГКОМІТЕТ: 

Рівненський державний гуманітарний університет 

Філологічний факультет 

Кафедра романо-германської філології 

(вул. Пластова, 31, Рівне, Україна, 33000) 

 

Контактна інформація:  

+38 (097) 919-13-50 – Кучма Тетяна Валеріївна, канд. філол. наук, доцент  

 

За результатами роботи конференції будe опубліковано «Збірник матеріалів конференції».  

Збірник (у форматі PDF) буде розісланий усім учасникам конференції. 

 

Для публікації необхідно до 31 жовтня 2021 року надіслати на е-mail 

semantics.conference@gmail.com такі матеріали: 

- заявку;  

- тези обсягом 3-4 сторінки включно зі списком використаних джерел (файл назвати 

прізвищем автора).  

 

 

 

 

mailto:semantics.conference@gmail.com


 

Вимоги до оформлення тез: 

 

Розмір паперу – А4; поля: – 2 см; основний текст – Microsoft Word з розширенням *.doc(х); 

шрифт – Times New Roman, 14 pt; абзац – 1,25 см, вирівнювання по ширині; міжрядковий 

інтервал – 1,5; сторінки не нумеруються, перенесення слів не допускаються.  

 

Зразок оформлення матеріалів: 

 

УДК 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ініціали, прізвище автора(ів), науковий ступінь /14 pt, Ж/ 

Навчальний заклад /14 pt/ 

НАЗВА ТЕЗ /14 pt, Ж/ 

Основний текст  

 

Список використаних джерел (не більше 5 позицій) /12 pt/. 

Посилання в тексті на джерела та бібліографічний опис використаних джерел оформляти 

відповідно до стандарту АРА. 

Ілюстративний матеріал подається курсивом. Значення слів беруться в лапки. 

Підрядкові виноски не допускаються. У тексті слід розрізняти знаки тире (–) та дефісу (-).  

Спеціальні шрифти надсилати додатково окремими вкладеними файлами. 

 

Координатори конференції залишають за собою право повертати тези авторам у разі, 

якщо ними не були дотримані вимоги до їх оформлення. 
Тези доповідей, надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються. Тези не рецензуються. 

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій. 

 

ЗАЯВКА 

на участь у VІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Проблеми лінгвістичної семантики» 

 

19 листопада 2021 року 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада ____________________________________________ 

Навчальний заклад ______________________________________________________________ 

 

Контактна інформація: 

Індекс _________________________________________________________________________  

Адреса ________________________________________________________________________ 

Тел. ___________________________________________________________________________ 

е-mail __________________________________________________________________________ 

Секція, в якій бажаєте взяти участь _________________________________________________ 

Назва доповіді __________________________________________________________________ 

 

Запрошуємо до співпраці! 


