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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнському науково-методичному семінарі  «Проблеми 
професійної підготовки студентів-філологів (засвоєння лінгвістичної та лінгводидактичної 
термінології)», що відбудеться 27 березня 2014 р. в Уманському державному педагогічному університеті 
імені Павла Тичини за адресою: м. Умань, вул. Садова, 28, факультет української філології, кафедра 
української мови та методики її навчання (304 ауд.) 

НАПРЯМ РОБОТИ 

– особливості вивчення та засвоєння  лінгвістичної термінології; 
– вивчення та засвоєння лінгводидактичної термінології. 

Для участі в семінарі необхідно подати: 
 текст доповіді на аркушах формату А4 та його електронну версію, сформовану у вигляді файлу на 

диску (електронна адреса ira2010vladimirovna@mail.ru); 
 конверт із заповненою зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації); 
 відомості про учасника семінару; 
 рецензію наукового керівника. 

Вимоги до оформлення матеріалів: 
1. Згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 статті повинні містити 

наступні елементи: постановка проблеми, її зв'язок з важливими завданнями, аналіз останніх досліджень і 
публікацій з проблеми, виділення невирішених її частин, формулювання мети статті, виклад основного 
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням окремих результатів, висновки з дослідження і 
перспективи подальших розвідок з напряму. 

2. Мова рукопису – українська. 
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. 
4. Параметри сторінки: формат А4 (210х297 мм), орієнтація – книжна, поля – 2 см з усіх боків. 

Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті). 
5. Орієнтований обсяг матеріалів публікацій складає 2-3 сторінки. 
6. Матеріал рукопису на диску повинен бути ідентичний роздруківці; 

7. Вимоги до оформлення публікацій: 
1) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю); 
2) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 
3) назва публікації (великими літерами, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по 
центру); 
4) анотація до тез українською мовою (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по ширині, обсяг – 3-4 
речення); 
5) текст публікації (із вирівнюванням по ширині); 
6) список використаної літератури, сформований у алфавітному порядку відповідно до прийнятого 
державного ГОСТу та вимог ВАК України. Список починається підзаголовком «ЛІТЕРАТУРА» 
(великими літерами, вирівнювання по центру). Посилання в тексті подавати у квадратних дужках, де 
вказується номер позиції та сторінка, наприклад  [3; 42]; 
7) Диск повинен містити тільки такі файли:  
а) файл з текстом публікації (назва файлу згідно прізвища автора англійською мовою); 
б) файл з відомостями про автора/авторів. 



 
Оргкомітет залишає за собою право відбору надісланих матеріалів. Оплата за публікацію 

здійснюється після включення доповіді до програми семінару.  
Вартість друку однієї повної (неповної) сторінки – 20 грн. 
Доповіді учасників семінару будуть опубліковані у збірнику наукових праць. 

Оргкомітет 
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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие во Всеукраинском научно-методическом семинаре «Проблемы 

профессиональной подготовки студентов-филологов (освоение лингвистической и лингводидактической 
терминологии)», который состоится 27 марта 2014 года в Уманском государственном педагогическом 
университете имени Павла Тычины по адресу: г. Умань, ул. Садовая , 28 , факультет украинской 
филологии, кафедра украинского языка и методики его обучения (304 ауд.). 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 
– особенности изучения и освоения лингвистической терминологии; 
– изучение и освоение лингводидактичнои терминологии. 

Для участия в семинаре необходимо подать: 
– текст доклада на листах формата А4 и его электронную версию на диске (электронный адресс 

ira2010vladimirovna@mail.ru); 
– конверт с заполненным обратным адресом (для официального приглашения и дополнительной 

информации); 
– сведения об участнике семинара; 
– рецензию научного руководителя. 

Требования к оформлению материалов: 
1. Согласно постановлению Президиума ВАК Украины от 15.01.2003 г. № 7-05/1 статьи должны 

содержать следующие элементы: постановка проблемы, ее связь с важными задачами, анализ последних 
исследований и публикаций по проблеме, выделение нерешенных ее частей, формулирование цели статьи, 
изложение основного материала исследования с полным обоснованием отдельных результатов, выводы 
исследования и перспективы дальнейших исследований по направлению. 

2. Язык рукописи – украинский. 
3. Текст набирается гарнитурой Times New Roman , кегль 14 , межстрочный интервал – 1,5. 
4. Параметры страницы : формат А4 ( 210х297 мм ), ориентация – книжная , поля – 2 см со всех 

сторон. Страницы без нумерации (нумеруются карандашом на обороте). 
5. Ориентировочный объем материалов публикаций составляет 2-3 страницы. 
6. Материал рукописи на диске должен быть идентичен распечатке; 
7. Требования к оформлению публикаций: 
1) индекс УДК (отдельный абзац с выравниванием по левому краю); 
2) инициалы и фамилия автора / авторов (отдельный абзац с выравниванием по правому краю); 
3) название публикации (большими буквами, отдельный абзац без отступлений первой строки с 

выравниванием по центру); 
4) аннотация к тезисам на украинском языке (курсив, отдельный абзац с выравниванием по 

ширине, объем – 3–4 предложения); 
5) текст публикации (с выравниванием по ширине); 
6) список литературы , сформированный в алфавитном порядке в соответствии с принятым 

государственного ГОСТа и требованиям ВАК Украины. Список начинается подзаголовком       
«Литература» (большими буквами, выравнивание по центру). Ссылки в тексте подавать в квадратных 
скобках, где указывается номер позиции и страница, например [3; 42]; 

7) Диск должен содержать только следующие файлы: 
а ) файл с текстом публикции (название файла по фамилии автора на английском языке); 
б) файл со сведениями об авторе/авторах. 



Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных материалов. Оплата за публикацию 
осуществляется после включения доклада в программу семинара. 

Стоимость печати одной полной (неполной) страницы – 20 грн.  
Доклады участников семинара будут опубликованы в сборнике научных трудов. 

 
Оргкомитет 

Ministry of Education and Science of Ukraine 
Uman State Pedagogical University named Pavlo Tychyna 

Institute of Philology and Social 
Department of Ukrainian Philology 

Chair of Ukrainian language and methodology of training 
 

Dear Colleagues! 
We invite you to take part in the National Scientific Seminar "Problems of training of students-hilologists ( 

linguistic assimilation and linguodidactic terminology)" to be held March 27, 2014 in Uman State Pedagogical 
University named Pavlo Tychyna at Uman, str. Sadova, 28, Department of Ukrainian Philology Department of the 
Ukrainian language and methodology of training (room 304). 

 
Line of work 

- Especially the study and assimilation of linguistic terminology; 
- Studying and learning linguodidactic terminology. 

 
The workshop should be submitted: 

 text reports on A4 format and its electronic version (ira2010vladimirovna@mail.ru); 
 envelope with the completed return address (for official invitation and additional information); 
 statements about the workshop; 
 review supervisor. 

Requirements for materials: 
1. According to the decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine dated 

15.01.2003 № 7-05/1 articles should contain the following elements: problem, its relationship with important 
tasks, analysis of recent studies and publications on the issue , the selection of outstanding pieces, statement of 
purpose article summary of the basic material with full justification of individual results , the findings of the study 
and recommendations for further research in the direction. 

2. Language manuscript – Ukrainian. 
3. Text typed headset Times New Roman, size 14, line spacing – 1,5. 
4. Page: A4 (210x297 mm), orientation – portrait , margins – 2 cm on all sides. Do not number the pages 

(numbered in pencil on the back). 
5. Approximate Total size publication is 2-3 pages. 
6. Material manuscript on disk should be identical printout; 
7. Requirements for publications: 
1) UDC (separate paragraph alignment to left); 
2) initials and surname of the author / authors (in a separate paragraph right-aligned); 
3 ) the title of the publication (in capital letters, separate paragraph without indenting the first line centered); 
4) abstract to abstract Ukrainian language (italics, separate paragraph alignment width, volume – 3-4 

sentences); 
5) The text of the publication (out of alignment on width); 
6 ) a list of references, formed in alphabetical order according to the adopted state state standards and the 

requirements of WAC Ukraine. List starts subtitle "literature" (in capital letters, centered). References in text 
should be in square brackets, which specifies the position number and page, eg [3, 42]; 

7) The disc should contain only the following files: 
a) file with the text publiktsiyi (filename by last name); 
b) file with the information about author / authors. 
 
The Committee reserves the right to select submission. Payments made after the publication of the report 

included in the program of the seminar. 
The cost of printing a full (partial) page – 20 UAH.  



Presentations of participants will be published in scientific papers. 
 

The Organizing Committee 
 

 


