Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут філології
планують провести 26-28 вересня 2012 року ХІ Міжнародну наукову
конференцію “Семантика мови і тексту”.

Тематика конференції:
1. Проблеми лексичної семантики.
2. Проблеми граматичної семантики.
3. Концептуальна та мовна картина світу. Мова та мови культури. Мова та
ключові концепти культури.
4. Мова та мовна політика. Екологія мови. Мовна експансія та глобалізація.
5. Проблеми етнолінгвістики, соціолінгвістики та лінгводемографії.
6. Лінгвістика тексту. Дискурс. Текст і питання неориторики початку ХХІ ст.
Текстологія. Художній текст.
7. Мова
та
мовна
особистість.
Проблеми
лінгвофілософії
та
психолінгвістики. Генеративна лінгвістика. Мова як знакова система.
Мовна синергетика.
8. Проблеми когнітивної, аксіологічної лінгвістики, прагмалінгвістики,
комунікативної лінгвістики, контрастивної лінгвістики.
9. Проблеми
лінгводидактики.
Етнолінгводидактика.
Порівняльна
лінгводидактика.
Програмою конференції передбачено проведення круглого стола «Мова і
мовна картина світу» на пошану доктора філологічних наук, професора
Ж.П.Соколовської.
● Матеріали будуть надруковані до конференції у науковому збірнику
“Семантика мови і тексту” та у “Віснику Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника”. До “Вісника Прикарпатського
університету” (за проханням автора) ввійдуть статті, які будуть присвячені
проблемам української мови та українського мовознавства і будуть
оформлені згідно з вимогами, опублікованими в Бюлетені ВАК України
(постановка та стан вивчення проблеми, мета й завдання статті, перспективи
дослідження тощо, резюме українською і англійською мовами, ключові
слова, УДК). “Вісник Прикарпатського університету” вийде друком у жовтні
– листопаді 2012 року.
● Конференція відбудеться у Прикарпатському національному університеті.
(Другий день роботи конференції планується провести у мальовничому
куточку Карпат
на базі оздоровчого комплексу Прикарпатського
національного університету ім. В.Стефаника “Смерічка”).
● Матеріали обсягом 8-10 машинописних сторінок (0,5 др. арк.) просимо
надсилати до 15 травня 2012 року.
● Запрошення на конференцію розсилаються після надходження та
рецензування надісланих матеріалів у березні-червні 2012 року.
● Одноосібні матеріали докторів наук, професорів будуть опубліковані
безкоштовно.

● Матеріали, надіслані асистентами, аспірантами, здобувачами наукового
ступеня, магістрантами, повинні супроводжуватися рекомендацією до друку
наукового керівника чи консультанта.
● Автор вказує на окремому листку інформацію про себе (прізвище, ім’я, по
батькові, вчений ступінь, звання, місце роботи, місце проживання та
контактний телефон: службовий, домашній, мобільний, адресу електронної
пошти та ін. – див. взірець-додаток).
● Вимоги до оформлення статей:
- папір – формат А-4, текстовий редактор Microsoft Word, розмір – 14,
інтервал 1,5, поля 2, шрифт – Times New Roman (за умови
використання шрифтів, які відрізняються від Times New Roman,
таблиць, схем та графіків, подавати їх окремим файлом);
- матеріали надсилати у машинописній формі (2 примірники) та на
дискеті або на диску CD-RW (Word);
- ім’я та прізвище автора у правому верхньому куті на першій сторінці;
- назва статті великими літерами;
- список літератури в кінці статті під назвою “Література” (нумерувати
джерела за алфавітом);
- посилання в середині тексту в квадратних дужках, наприклад:
“....................” [6, с. 18]
● Тези та інші матеріали, які не відповідають вимогам, до друку не
приймаються.
● Оргвнесок 100 грн. надсилати одночасно з матеріалами поштовим
переказом на абонентську скриньку (див. адресу).
● Кошти на публікацію матеріалів у гривнях (з розрахунку 2 долари США за
1 сторінку машинописних матеріалів) надсилати у лютому – травні 2012
року.
● Разом з матеріалами просимо надсилати конверт із заповненою адресою
дописувача.

Контактний телефон: (8-034-2)-59-60-10
Електронна пошта: kzm.pu.if@yandex.ru
76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57,
кафедра загального і порівняльного мовознавства
інституту філології
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника
або
76018, м. Івано-Франківськ,
головпоштамт, а/с 59
Мельнику Ярославу Григоровичу

Додаток
Заявка
учасника конференції
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, учене звання
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Потреба у житлі

