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Інформаційний лист
20-22 вересня 2017 року кафедра прикладної лінгвістики проводить ІІІ Міжнародну наукову
конференцію «Людина. Комп’ютер. Комунікація» (м. Львів).
Передбачено роботу за такими напрямками:
 структурна, прикладна й математична лінгвістика та суміжні науки: філософія,
семіотика, інформатика, логіка, кібернетика, ергономіка, акустика, психологія,
нейронаука;
 обчислювальна, статистична та квантитативна лінгвістика;
 застосування математичних методів у моделюванні лінгвальних явищ і новітніх
інформаційних технологій;
 віртуальні системи професійної взаємодії в лінгвістиці;
 лінгвістичні проблеми мережевих комунікацій та лінгвістична інтернетика;
 теорія та системи аналізу / синтезу мовленнєвої інформації (автоматичні та
автоматизовані системи розпізнавання та синтезу фонетичного мовлення);
 теорія, практика та системи перекладу з однієї мови на іншу; машинний
(автоматизований, автоматичний) переклад;
 корпусна лінгвістика;
 класична і комп’ютерна лексикографія;
 когнітивна лінгвістика;
 лінгвокультурологія;
 комунікативна лінгвістика;
 дискурсологія;
 соціолінгвістика;
 лінгвістична гендерологія;
 лінгвістична експертиза та юридична лінгвістика.

Попередній розклад конференції:
19-20.09.2017 — заїзд учасників, реєстрація;
20.09.2017 — пленарне засідання;
21.09.2017 — робота секцій;
22.09.2017 — завершальне пленарне засідання, культурна програма.
Матеріали конференції будуть опубліковані до її початку в таких збірниках:
матеріали конференції
фахове видання (наказ МОН України
від 17.01.2014 р. № 41)
фахове видання (наказ МОН України
від 12.05.2015 № 528),
зареєстроване в міжнародній
наукометричній базі даних INSPEC
Просимо в заявці вказати збірник, у якому хотіли би опублікувати статті.
Матеріали до друку і заявки приймаємо до 15 березня 2017 року в електронному вигляді на
адресу: apling.conference@gmail.com (тема: Людина. Комп’ютер. Комунікація). Статті, які не
відповідають вимогам оформлення, до друку не прийматимуть.
Учасники під час реєстрації сплачують оргвнесок орієнтовно 250 грн (для студентів внесок
становить 150 грн, для учасників з інших країн 30 євро). Гроші на оплату публікації та оргвнесок
просимо надсилати після отримання підтвердження про прийняття матеріалів до друку, але
не пізніше 30.03.2017 р. (реквізити рахунку буде повідомлено додатково).
Проїзд, проживання і харчування за власний кошт учасників.
«Людина. Комп’ютер. Комунікація»
«Актуальні проблеми філології та перекладознавства»
Хмельницького національного університету
Вісник
Національного
університету
«Львівська
політехніка” “Інформаційні системи та мережі» (тільки
для авторів публікацій з технічних наук)

Про необхідність забезпечення гуртожитком / готелем просимо повідомити не пізніше
15 травня 2017 року.
Адреса: кафедра прикладної лінгвістики (корпус № 4, к. 115 та 131), Інститут комп’ютерних
наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»,
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013.
Тел. для довідок: +38 (032) 258-23-28 — кафедра прикладної лінгвістики;
Відповідальна за поселення: Денисюк Мар’яна Ярославівна: +38 096 476 18 08.
Відповідальна за видання матеріалів конференції: Таран Оксана Сергіївна: +38 096 287 96 91.
ВАЖЛИВІ ДАТИ:
До 15.03.2017 р.

Надіслати матеріали до друку (із технічних
наук — до 1 березня 2017 р.)
Оплатити участь
Повідомити про необхідність забезпечення
гуртожитком / готелем

До 30.03.2017 р.
До 15.05.2017 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
«ЛЮДИНА. КОМП’ЮТЕР. КОМУНІКАЦІЯ»
Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми;
короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання обраної
проблеми й на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячено статтю; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу
дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього
дослідження і перспективи подальших розвідок в обраному напрямку.
Мова статті — будь-яка слов’янська або англійська.
Посилання в тексті публікації належить оформити за допомогою квадратних дужок []
із вказівкою номера джерела за списком літератури (за потреби — сторінки), наприклад [2:
5].
У тексті треба розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і
наявності пробілів до і після тире.
Скорочення типу т. п., т. д., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., О. П. Левченко),
назви населених пунктів типу м. Львів, с. Іванівка друкувати з використанням нерозривного
пробілу (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 90-ті, 1-го — з
нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). Просимо при наборі
тексту не використовувати переноси слів.
Список літератури подавати в алфавітному порядку, нумеруючи, з дотриманням
державного стандарту ДСТУ 7.1:2006 (зразок у шаблоні).
Для

набору

тексту

статті

необхідно

використовувати

шаблон

HCC'2017_ready_paper_Uk.doc із заданими параметрами документа. Цей шаблон доданий

до листа окремим файлом.
ОБСЯГ СТАТТІ: до 10 сторінок. ВАРТІСТЬ друку однієї сторінки — 40 грн за
5,5 тис. знаків.
Одноосібні матеріали докторів наук будуть опубліковані безкоштовно.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА»
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз
останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання вказаної проблеми і на
які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
Аспіранти подають статті з рецензією наукового керівника; автори без наукових
ступенів — з рецензією доктора або кандидата наук із відповідної спеціальності (сканований
варіант).
Додатково можуть бути подані нетрадиційні шрифти, малюнки, схеми, якщо є сумніви
стосовно можливості правильного їх розпізнавання вказаним текстовими редактором. Стаття
має бути ретельно вичитаною. За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають
автори.
Файли (для електронної пошти) називати наступним чином: «Прізвище та ініціали
автора – стаття» (наприклад: Торчинський М. М. – стаття).
Текст наукової статті набирати в редакторі Microsoft Word 7.0 чи вище шрифтом Times
New Roman; інтервал – 1,5; кегль – 14; відступ абзацу – 1 см; параметри сторінки: зверху,
знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.
Текст друкується з вирівнюванням на всю ширину сторінки (не допускається
вирівнювання пропусками). Сторінки не нумеруються.
Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них – ставиться. Дужки та
лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються лише зовні пропусками.
Треба розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і
після тире (цього дотримуватися й у списку літератури).
Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш
Ctrl+Shift+Пробіл).
На першому рядку у лівому куті – шифр УДК (шрифт напівжирний); у наступному
рядку у правому куті – прізвище та ініціали автора напівжирними літерами, під ним –
науковий ступінь, вчене звання, посада і назва навчального закладу або наукової установи,
електронна пошта (напівжирним курсивом).
У наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними
літерами).
Через один рядок після назви українською мовою звичайним шрифтом (12 петит)
друкується текст анотації (4–6 рядків), з абзацу напівжирним курсивом – «Ключові слова» і
через дві крапки звичайним курсивом – 5–7 слів, які відбивають основний зміст роботи.
Через один рядок – основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується
курсивом (підкреслення не допускаються).

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер джерела в
загальному (алфавітному) списку літератури, друга – цитована сторінка; на кожну позицію у
списку літератури має бути посилання у тексті статті. Не подавати в тексті розгорнутих
посилань (напр..: [Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. – К., 2004. – С. 54] ).
Список літератури подавати в алфавітному порядку з дотриманням державного
стандарту. Назва «Список використаної літератури» друкується через один рядок після
основного тексту (напівжирними літерами посередині рядка). Зразки оформлення
бібліографії:
1. Бублейник А. В. Про значення способу номінації в міжмовних лексико-семантичних
співвідношеннях / А. В. Бублейник // Мовознавство. – 1992. – № 2. – С. 29–32.
2. Вихованець І. Р. Прийменникова система
І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1980. – 288 с.

української

мови :

монографія

/

3. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища
школа, 1985. – 360 с.
3. Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурносемантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти): автореф. дис. ... канд. філол.
наук: 10.02.01 – українська мова / О. М. Каракуця. – Х., 2002. – 19 с.
4. Слинько І. І. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання:
[навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994.
– 670 с.
5. Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина
світу» / В. Д. Ужченко // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку : збірник
наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – С. 146–151.
6. Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh :
Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.
За необхідності подання приміток (коментарів) до тексту вони оформлюються так: у
тексті за допомогою функції «Верхній індекс» ставиться порядковий номер примітки
(наприклад: ...1,) а через рядок після тексту статті із заголовком «Примітки» (по центру)
наскрізною нумерацією подавати текст приміток.
Якщо у тексті статті наявні нестандартні скорочення, вони подаються перед «Списком
використаної літератури» через рядок після тексту із заголовком «Перелік умовних
скорочень» (по центру) в алфавітному порядку у два стовпчики: скорочення і його
розшифрування (наприклад:
Нву – Новоушицький район;
Хм – Хмельницька область).
Після Списку використаної літератури через один рядок з абзацу напівжирним
шрифтом друкується прізвище та ініціали автора; через крапку в тому самому рядку – назва
статті. Далі з нового рядку по центру жирним шрифтом – слово «Анотація», далі з абзацу –
текст анотації і ключові слова (все – аналогічне українському тексту). Вся вказана вище
інформація подається польською, російською або іншою слов’янською мовою.
З наступного рядка напівжирним шрифтом англійською мовою друкується прізвище та
ініціали автора; через крапку в тому самому рядку – назва статті. З нового рядка по центру

напівжирним шрифтом друкується слово «Summary»). Далі з абзацу – текст анотації (1200–
1500 знаків) і ключові слова. Резюме англійською мовою має містити скорочений зміст
статті і мати мету, завдання, предмет, об’єкт, висновки та перспективи подальшого
дослідження.
Усі матеріали, які подані в анотаціях, друкуються 12-м петитом.
Зразок оформлення матеріалів
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ВЛАСНІ НАЗВИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ:
СТРУКТУРА, СЛОВОТВІР, МОТИВАЦІЯ

У статті проаналізовано структуру, мотивацію, словотвір і семантику твірних основ
власних назв телевізійних передач; частково доповнено або трансформовано денотатнономінативну систематизацію цього класу онімів. Встановлено, що найбільш продуктивними
є складені конструкції, утворені синтаксичним способом. В основі таких назв – переважно
апелятиви (іменники у поєднанні з іншими іменниками, прикметниками, числівниками та
дієсловами).
Ключові слова: власна назва телепередачі, структура, семантика твірної основи,
спосіб словотворення, мотивація.

Текст статті.

Список використаної літератури

Торчинский М. Н.
мотивация.

Названия

телепередач:

структура,

словообразование,

Аннотация
В статье проанализирована структура, мотивация, словообразование и семантика
образующих основ названий телевизионных передач; частично дополнена или
трансформирована денотатно-номинативная систематизация этого класса онимов.
Определено наиболее продуктивные конструкции, которыми являются составные,

образованные синтаксическим способом. В основе таких названий – преимущественно
апелятивы (существительные в сочетании с другими существительными, прилагательными,
числительными и глаголами).
Ключевые слова: название телепередачи, структура, семантика образующей основы,
способ словообразования, мотивация.

Torchynskyi M. М. Proper names of TV programs: structure, word formation,
motivation.
Summary
The object of the study are proper names of TV programs. The background of the article is
determined by the lack of similar studios in domestic philology.
The main aim of the article is to outline motifs of name creating in modern conditions on the
basis of the material of one of the subspecies of ideonyms.
The object of the study is the nomination of all TV programs that were broadcasted on all 31
Ukrainian TV channels during the week (from 6 to 12 April 2015)/
Attention is drawn primarily to the structure, motivation, word formation and semantics of
generating basics of such proper names. Such analysis can present accurate information about the
policy of certain television channel.
The total number of TV programs that have been analyzed is7866.
It was found that composed constructions formed in syntactic way are the most productive. In
the basis of such names are mostly common nouns (noun combined with other nouns, adjectives and
verbs).
In such onyms combined motivation is predominant, which elements are essential, associative,
locative, temporal or symbolic.
The analysis of such proper names should be continued, because for solid conclusions about
the specified attributes of telenominative we need a large amount of material.
Key words: proper name of TV programs, structure, semantics of generatrix basis, method of
word formation, motivation.
ОБСЯГ СТАТТІ: 6-12 сторінок. ВАРТІСТЬ друку однієї сторінки — 40 грн за
2 тис. знаків.
Одноосібні матеріали докторів наук будуть опубліковані безкоштовно.

ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ У ВІСНИКУ НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
ТА МЕРЕЖІ» (тільки технічні науки)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» серії «Інформаційні
системи та мережі» ISSN 2524-065X має тематичне спрямування за галуззю технічних наук
згідно з Наказом «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» № 1057 від
14.09.2011 (зареєстровано 30 вересня 2011 р. за № 1133/19871, Вісник поновив фаховість
згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528) за такими
групами спеціальностей:
05.13.00 – Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація (технічні);
05.13.03 – Системи та процеси керування (технічні);
05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти (технічні);
05.13.06 – Інформаційні технології (технічні);
05.13.07 – Автоматизація процесів керування (технічні);
05.13.09 – Медична та біологічна інформатика і кібернетика (технічні);
05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт (технічні);
05.13.21 – Системи захисту інформації (технічні);
05.13.22 – Управління проектами і програмами (технічні);
05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту (технічні);
01.05.00 – Інформатика і кібернетика (технічні);
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні);
01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
(технічні);
01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні);
10.02.21 – Структурна, прикладна та математична лінгвістика (технічні).
Вимоги до оформлення статті:
 стаття українською або англійською мовою;
англомовна розширена анотація не менше не менше 3000 символів без пробілів
або не менше 4000 символів з пробілами в окремому файлі із зазначенням
назви статті, авторів та місця їх роботи. Окремо додається версія анотації
українською для перевірки лінгвістами;
 протокол експертизи для авторів з НУЛП (якщо хоч один автор не з НУЛП —
лист-клопотання на фірмовому бланку);
 внутрішня рецензія;
 зовнішня рецензія.
Із шаблоном статті та детальними вимогами до друку можна ознайомитися на сайті
видавництва Львівської політехніки за адресою: http://vlp.com.ua/periodicals/requirements.
ОБСЯГ СТАТТІ: 8-20 сторінок. ВАРТІСТЬ друку: публікація безкоштовна,
автори купують паперовий варіант збірника або мають безкоштовний доступ до
електронної його версії.
ТЕРМІН ПОДАННЯ СТАТТІ: до 1 березня 2017 року.

