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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

10-11 лютого 2021 року кафедра практичного мовознавства, Міжвідомчий науково-

дослідний центр прикладної лінгвістики Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини, Люблінський католицький університет та ВКНЗ «Володимир-Волинський 

педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» проводять Міжнародну Інтернет-конференцію 

«Актуальні проблеми прикладної лінгвістики». 

Робота конференції планується за такими напрямами: 

1.  Комп’ютерна лінгвістика. 

2.  Корпусна лінгвістика. 

3.  Термінознавство. 

4.  Перекладознавство. 

5.  Лексикографія. 

6.  Юридична лінгвістика. 

7. Методика навчання мови як іноземної. 

Оргкомітет конференції планує розміщувати тези на Web-сторінці за адресою: 

prlingv.at.ua. За результатами конференції буде надруковано збірник тез доповідей. Робочі 

мови конференції – українська, російська, англійська. 

Термін подання тез – до 6 лютого 2021 року. 

Вартість публікації у збірнику тез складає 30 грн. за сторінку. Оплату надсилати 

поштовим переказом на адресу: Денисюк Ірина Анатоліївна; До запитання, вул. Садова, 30 а, 

м. Умань, Черкаська обл., 20308. 

Вимоги до оформлення тез: 

Обсяг – 2-4 сторінки, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, 

абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word, тип файлу RTF. Сторінки не 

нумеруються. Кінцеві зноски оформляються у квадратних дужках, де вказується номер джерела 

з переліку і через кому сторінка, на якій викладене відповідне положення. 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції. 

У першому рядку праворуч друкується ім’я та прізвище автора напівжирними літерами, 

нижче - назва міста, через один рядок посередині аркуша назва статті великими літерами. Через 



один рядок подається основний текст (вирівнюється за шириною); після нього – список 

використаних джерел (в алфавітному порядку). 

Зразок оформлення тез: 

Олександр Тараненко, 

м. Київ 

СЛОВНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ І НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ 

Текст тез  

Список використаних джерел 

Матеріали на конференцію надсилати на електронну адресу: 

praktmov.k@gmail.com  

Необхідно надіслати: 

1. Текст тез. 

2. Відомості про авторів (окремим файлом: домашня адреса, код міста, телефон, e-mail, 

місце роботи, посада, вчене звання, науковий ступінь). 

3. Відскановану копію документа про оплату. 

Адреса оргкомітету: 

Кафедра практичного мовознавства, 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

 вул. Садова, 28,  

м. Умань, 

Черкаська обл.,  

20300. 

Контактні телефони: 0631287854 

 e-mail: praktmov.k@gmail.com



 

Ministry of Education and Science of Ukraine 

Ukrainiane Language and Information Fund of NAS of Ukraine 

Interdepartmental Research Center of Applied Linguistics of  

Uman State Pedagogical University named after P. Tychyna 
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Higher Community Establishment Volodymyr Volynskyi pedagogical college 

named after A. I. Krymskyi 

 

Information Sheet  

 

On 10-11 February, 2021 Department of Applied Linguistics, Interdepartmental 

Research Center of Applied Linguistics of Uman State Pedagogical University named 

after P. Tychyna, Lublin Catholic University named after Ioann Pavlo II, Higher 

Community Establishment Volodymyr Volynskyi pedagogical college named after A. I. 

Krymskyi hold an international Internet conference “Actual problems of applied 

linguistics”.  

Conference will be held in the following areas:  

1. Computer Linguistics. 

2. Corps Linguistics. 

3. Terminology. 

4. Translation. 

5. Lexicography. 

6. Legal Linguistics.  

7.Lingvo-didactics 

 

Organizing Committee plans to post abstracts on the Web-page at: prlingv.at.ua. 

After the conference the book of abstracts will be published. Working languages –  

Ukrainian, Russian and English. 

Deadline for abstracts is to 6 February, 2021. 

The cost of publication in the book of abstracts is 30 grivnas per page. Payment 

money is to be sent to: Denysiuk Iryna Anatoliivna; On demond, Sadova St., 30a, 

Uman, Cherkasy region 20308. 

 

 

Submission of abstracts 

Volume is 2-4 pages, Times New Roman printing, size 14, spacing is 1,5, 

indentation – 1,25cm, all margins – 2cm, Word editor, the file type is RTF. Pages are 

not numbered. End footnotes are issued in square brackets indicating the number of the 

source from the list and a comma is to be put before a page that contains the relevant 

provision. 

The file name must match the name of a participant. 

The name of the author is printed by bold letters in the top right corner; the city 

name is printed below it; the title is printed by capital letters in the middle of a sheet 

paper in one line. The main text is in one line (aligned to the width). The list of sources 

is after it (in alphabetical order). 

 



 

 

Sample abstract: 

Valentyna Petrova 

Uman 

LINGUISTIC EXPERTISE: BACKGROUND ISSUES 

Abstract text 

List of sources 

 

Materials for the conference are to be sent to the e-mail: praktmov.k@gmail.com 

You should submit:  

1. Abstracts.  

2. Information about authors (a separate file including home address, area code, 

phone, e-mail, job, position, rank, academic degree).  

3. A scanned copy of the payment. 

 

Contact address: 

Department of Applied Linguistics, 

Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna 

Sadova St., 28, 

Uman, 

Cherkasy region. 

20300 

Telephone: 0631287854 

e-mail: praktmov.k@gmail.com 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


