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Запрошуємо до участі у роботі VI наукової конференції з міжнародною участю 
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Секції і тематика конференції: 
СЕКЦІЯ 1. Когнітивно-комунікативні 
ознаки професійних дискурсів  
СЕКЦІЯ 2. Етнокультурні виміри 
професійних дискурсів  
Секція 3. Навчання професійного 
спілкування іноземними мовами 
 

ТЕМАТИКА: 
Концепти професійних дискурсів 
Прагматика професійних дискурсів 
Стилістика професійного тексту 
Професійний дискурс і переклад 
Екологія професійного спілкування 

 
Мови конференції – українська, російська, англійська. 
В оргкомітет до 19 лютого 2018 року  (Е-адреса: dilovamova@karazin.ua та копія 

dilovamovamir@gmail.com тема: профдискурс) просимо надіслати два файли:  
1) Анкету-заявку на участь у конференції (назва файлу за призвищем автора 

Bobko_applic.doc): ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада, домашня адреса, телефон, E-
mail, назва доповіді українською, російською та англійською мовами із зазначенням секції.  

2) електронний текст доповіді (назва файлу за призвищем автора Bobko_text.doc). 
Переконайтеся, що Вам надійшло електронне підтвердження отримання від оргкомітету. 

 Тези доповідей будуть опубліковані до початку конференції в електронному форматі та 
розміщені на сайті університету. Учасники одержують відповідний сертифікат. 

Організаційний внесок – 120 грн. (крім докторів наук)  до 19 лютого 2018 р. просимо 
передати на кафедру (вул. Мироносицька, 1, кімн. 2-02, час 9:00–16:00) або переказати 
поштою на адресу: Зябченко Валерія Олександрівна, 61000, м. Харків, головпоштамт, до 
запитання.   

Проїзд,  проживання – за рахунок учасників конференції. 
Телефони секретарів кафедри: (0572) 707-51-44 – Зябченко Валерія Олександрівна та 

(0572)707-55-86 Безвесильна Надія Трохимівна. E-mail кафедри: dilovamovamir@gmail.com 
 

Рекомендації до оформлення тез 
 

 Загальний обсяг – 2 повні сторінки, формат А–4, відстань між рядками – 1,0 інтервала, кегль 
12, гарнітура Тіmes; поля: всі – 2,5 см, абзацний відступ – п’ять знаків. Просимо зберегти і 
подати тези у редакції Word 97-2003 без автоматичних переносів. 
 У тексті таблиці, рисунки, повинні мати нумерацію і назву; ілюстративний матеріал 
подається курсивом; список літератури оформлюється за правилами дисертацій; посилання у 
тексті мають вигляд: [1, с. 5].  
Приклад оформлення назви: 

БІЗНЕС ДИСКУРС І ДИСКУРСИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ  
Л.М. Петренко (Харьков) 

Програма конференції буде вислана учасникам після 1 березня. 
 

Голова оргкомітету професор Ірина Семенівна Шевченко 
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