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Шановні колеги! 
ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ 

у Всеукраїнському науково-практичному семінарі  

«Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи», 

що відбудеться  в  Уманському державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини 24 – 25 жовтня 2013 року 

 
Тематика секційних засідань: 

1. Сучасний передовий педагогічний досвід в галузі викладання російської,  
української, польської мов у закладах освіти різного рівня.  
2. Основні напрямки у методиці викладання світової літератури та 
слов’янських мов у ВНЗ і школах. 

 
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська. 
 
Для участі в семінарі просимо до 15 вересня 2014 року надіслати на 

електронну адресу : 
1) заявку (окремий файл) із назвою тез та відомостями про автора 

(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, 
посада, домашня адреса, контактний телефон, е-mail;  

2) текст тез та повідомлень (див. вимоги); 
скановану квитанцію про оплату вартості тез, повідомлень та 

квитанцію про оплату оргвнеску; кошти надсилати поштовим переказом на 
адресу оргкомітету або електронною поштою:  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 
Інститут філології та суспільствознавства, кафедра світової літератури та 
слов’янських мов (408 ауд.), вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська область, 
Україна, 20300.  

 
Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику наукових праць. 
 
Вартість однієї сторінки публікації 25 грн. Організаційний внесок 

70 грн. сплачується разом із коштами за публікацію. 
 
Тел.: (04744) 3-78-96; 096-335-67-65. 
 



Про необхідність забезпечення місця проживання (гуртожиток / готель) 
просимо заздалегідь повідомити оргкомітет конференції (не пізніше 1 жовтня 
2014 року). 

 
Адреса оргкомітету: Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини, Інститут філології та суспільствознавства, кафедра 
світової літератури та слов’янських мов (408 ауд.), вул. Садова, 28, м. Умань, 
Черкаська область, Україна, 20300.  

 
 
Вимоги до оформлення тез та повідомлень: 
1. Назва тез українською, російською та англійською мовами. 
2. Прізвище, ім'я українською, російською та англійською мовами. 
3. Обсяг – 4–5 сторінок через півтора інтервала, без переносів. 
4. Формат – А4; шрифт – Times New Roman, розмір – 14 кегль. 
5. Поля : верхнє – 2; нижнє – 2; ліве – 3; праве – 1,5 см. Відступ абзацу – 1 см. 
6. Ім'я (повністю) і прізвище, місце роботи (назва навчального закладу чи 

установи без скорочень) друкуються праворуч вгорі (12 кегль) – жирним курсивом. 
7. Назва тез друкується жирним шрифтом (14 кегль) через інтервал після 

прізвища автора. 
8. Текст статті подається українською мовою через інтервал після назви. 
9. У тексті перед згадуваними прізвищами має бути лише один ініціал. Між 

ініціалом і прізвищем ставиться нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш ctrl 
+shift+ пробіл) (напр.: Л.°Мацько, А.°Мойсієнко). 

10. Приклади виділяються: речення, слова – курсивом без лапок (приклади з 
художньої літератури також); фонеми, морфеми, символи – жирним шрифтом. 

11. Цитати беруться у подвійні лапки «…». 
12. Значення слів беруться в одинарні верхні лапки ‘…’. 
13. Слід чітко диференціювати тире (–) і дефіс (-). Напр., «Конотація – це»,        

с. 5–7, 2012 – 2013 н.р., але науково-популярний, виробничо-технічний. 
14. Авторські пропуски тексту позначаються трьома крапками в ламаних 

дужках ‹…›. 
15. Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, напр. [1], [2; 5]. 

Сторінка вказується таким чином: [1, 42] або [3, 67 – 68]. 
16. Умовні скорочення, а також література подаються в алфавітному порядку в 

кінці статті. 
 
Зразок оформлення літератури: 

1. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XX століття: навч. посібник / Г. 
 Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гричаник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 
504 с. 

2. Зарубіжні письменники: Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. 
Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 234 с. 

 
 
Не вичитані й не відредаговані автором тексти тез, повідомлень до 

друку не приймаються. За зміст публікацій відповідальність несе автор. 


