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Шановні колеги! 

Запрошуємо вас до участі в міжнародній науково-практичній конференції 

 

«Італійська культура в становленні європейської цивілізації» 

(21 жовтня 2020 року) – у дистанційному форматі 

 

Основні питання конференції 

 

1. Традиційні та новітні аспекти лінгвістичних та літературознавчих досліджень в галузі 

італістики.  

2. Європейська культура як віддзеркалення італійських впливів.  

3. Сучасні проблеми лінгвістичних та літературознавчих порівняльних студій. 

4. Інноваційні технології навчання італійської мови для іноземців. 

5. Розвиток та сучасний стан українсько-італійського співробітництва у мовній, науково-

освітній та культурній сферах. 

 

Робочі мови круглого столу – українська, англійська, італійська, новогрецька 

 

Для участі в конференції потрібно до 16 жовтня 2020 р. на e-mail illc@mdu.in.ua 

надіслати: 

1. Заявку на участь, у якій вказати ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посаду, заклад 

вищої освіти чи назву організації, місто, країну, контактні дані (мейл, телефон). 

2. Тези доповіді (до 3 сторінок).  

 

1.  Тези подаються у електронному вигляді, у форматі *.doc, *.docх. Основний текст статті 

– шрифт Times New Roman (розмір 14). 

2. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20 мм. Міжрядковий інтервал 

– 1,5 пт. Абзацний відступ – 1 см. 

3. Текст повинен відповідати структурній схемі: ПІБ автора, місто, заклад вищої освіти (по 

правому краю, курсив); назва тез (по центру великими літерами, напівжирний), ключові слова. 

4. Список використаної літератури подається загальним списком наприкінці тез у порядку 

посилань у тексті (без обов’язкового дотримання алфавітного порядку) мовою оригіналу 

відповідно із ДСТУ 8302:2015. Посилання на джерело подається у квадратних дужках.  

5. Після переліку літературних джерел зазначаються ПІБ автора та назва тез англійською 

мовою, а також українською мовою – для публікацій, що подаються іншими мовами. 

6. Транслітерація з української на англійську прізвища та імені має бути надана згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування 

транслітерації українського алфавіту латиницею». 

7. Мови матеріалів тез: українська, італійська, англійська, новогрецька. 

 

 

Участь у конференції є безкоштовною для докторів наук. 

Організаційний внесок – 150 грн.  

За результатами конференції буде укладено електронний збірник тез доповідей.  

mailto:illc@mdu.in.ua


Початок роботи – о 10:00, 21 жовтня 2020 р. 

Реквізити сплати організаційного внеску:  

- розрахунковий рахунок UA 57 820172 03132 51001 2010 08203 

- Банк: ДКСУ, м. Київ  

- ЗКПО: 26593428 

 

Контакти: 

 м. Маріуполь, просп. Миру, 89-а, факультет іноземних мов, кафедра італійської філології 

(ауд. 203) 

 E-mail: illc@mdu.in.ua 

 Контактні телефони: +380961090023 

 Контактна особа: Трифонова Ганна Валеріївна, к. н. соц. ком., доц., завідувач кафедри 

італійської філології МДУ 

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Іванова Ольга Петрівна 

м. Маріуполь 

Маріупольський державний університет  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ОНІМІВ У ФАНТАЗІЙНІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ  
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