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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції пам’яті доктора
філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003),
«Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень
та проблеми перекладу»
Конференція відбудеться 20 травня 2022 р.
у приміщенні ННІ іноземної філології
Житомирського державного університету
імені Івана Франка
Початок роботи 11.00.
Проблематика конференції:
 Актуальні проблеми сучасного перекладознавства.
 Проблеми граматики та словотвору.
 Лексична семантика і фразеологія, актуальні проблеми лексикографії.
 Когнітивне і прагматичне вивчення мовних одиниць.
 Порівняльне і типологічне дослідження мовних одиниць.
 Стилістика, лінгвокультурна комунікація.
 Сучасне літературознавство: проблеми та перспективи.
Форми участі у конференції: очна та заочна.
Публікація: тези доповіді.
Правила оформлення тез:
 обсяг тез – 2-5 сторінок;
 мова тез - українська, англійська, німецька;
 шрифт - Times New Roman, кегль (розмір букв) - 14; інтервал - 1;

 абзац – 1,25 см; поля з усіх боків - 2 см; сторінки не нумеруються;
Матеріали розташовуються у такій послідовності:
 ініціали та прізвище автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням за правим
краєм);
 місце роботи, назва країни (для іноземних авторів) (окремий абзац з
вирівнюванням за правим краєм);
 НАЗВА (напівжирний шрифт, великі літери, окремий абзац без відступів
першого рядка з вирівнюванням по центру);
 текст;
 бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра –
номер джерела у списку літератури, друга - номер сторінки.
 Номер джерела та номер сторінки розділяються двокрапкою з пробілом, номера
джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [6: 35], [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. У реченні
крапка ставиться після дужок, посилань.
 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ (за бажанням)
(напівжирний шрифт, великі літери, окремий абзац з вирівнюванням по центру,
не більше двадцяти джерел).
Матеріали, що не відповідають зазначеним вище правилам оформлення, прийматися
до друку не будуть. Автор має отримати підтвердження прийняття матеріалів до
друку з боку оргкомітету.
Матеріали, що подаються, друкуються в авторській редакції. За достовірність
фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори.
Для участі необхідно вислати до 1 травня 2022 року на електронну адресу
conference.kveselevych@ukr.net:
 заявку, яка повинна містити назву тез, відомості про автора (прізвище, ім’я, по
батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада,
адреса, телефон, адреса електронної пошти);
 текст тез та рецензію наукового керівника/фахівця з відповідної сфери
досліджень (для учасників без наукового ступеня).
Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька.
Умови:
 участь в конференції безкоштовна;
 учасники конференції отримують електронну збірку матеріалів конференції.
Контакти: 10008,
м.
Житомир, вул. Пушкінська, 49, Житомирський
державний університет імені Івана Франка, Навчально-науковий інститут іноземної
філології, кафедра англійської філології та перекладу, Мосієнко Олена
Володимирівна, +38 (097) 785-19-98.
Електронна адреса: conference.kveselevych@ukr.net

