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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Вельмишановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у 

Регіональному науково-методичному семінарі  
«Синергетика рідної мови як вияв людського духу (за Ф. С. Бацевичем)» , 

який відбудеться 27 лютого 2014 року 
на базі науково-дослідної лабораторії «Театр Слова» Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 
 

Напрями роботи семінару: 
 

1. Символіко-енергетичне розуміння сутності мови українськими 
мислителями ХІХ – ХVІ ст. (Г. Сковорода). 

2. Духовна чутність мови в лінгвофілософських і освітніх концепціях ХІХ – 
ХХ ст. (В. фон Гумбольдт, О. Потебня, К. Ушинський, В. Сухомлинський, 
М. Грушевський, В. Сімович, Е. Сепір, Б. Ворф). 

3. Теоантропокосмічна суть мови (О. Лосєв, П. Флоренський, С. Булгаков, К. 
Кастанеда). 

4. Мова – явище космічне (за П. Мовчаном). 

Робочі мови семінару: українська, російська. 
Місце проведення: м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини, корпус № 3 (вул. Садова, 28), аудиторія № 407 (ІV поверх). 
Реєстрація учасників: з 9:00 до 10:30. 

 
 Для участі в семінарі необхідно до 14 лютого 2014 року подати такі матеріали: 
 заявку (зразок додається); 
 текст виступу в паперовому та в електронному варіанті; 
 копію платіжного доручення (скановане платіжне доручення). 

За матеріалами семінару планується підготовка та видання збірника наукових праць. 
Вартість однієї сторінки – 25 грн.. 

Для участі в роботі семінару необхідно сплатити під час реєстрації організаційний 
внесок у розмірі 50 гривень (для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою 
робочих матеріалів, інформаційно-організаційним забезпеченням тощо). 

 
Заявка учасника 

Прізвище, ім’я, по батькові доповідача________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання______________________________ 
Місце роботи, посада ______________________________________ 
Назва доповіді ___________________________________ 
Напрям роботи семінару__________________________________ 
Адреса ____________________________________________________ 



Телефон, e-mail_____________________________________________ 
 

Матеріали просимо надсилати на електронну адресу: 
lab-314@mail.ru з поміткою: Снігур Інні Михайлівні (семінар-2014). 

 
Більш детальну інформацію можна отримати, зателефонувавши 

0972634803 (Снігур Інна Михайлівна) 
0976172850 (Циганок Оксана Олександрівна) 

 
Вимоги до публікацій: 

Матеріали статті подаються оформленими відповідно до  
Постанови президії ВАК від 15.01.2003 р. №705/1: 

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими 
та практичними завданнями. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 
проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття.  

3. Формування мети статті (постановка завдання).  
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів.  
5. Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.  
6. Список використаних джерел (складений відповідно до нових вимог ВАК 

(Бюлетень ВАК № 3, 2008 р.). 
Статті, подані з порушеннями перелічених вимог, редакційна колегія не розглядатиме. 
 
Загальний обсяг: 8–10 сторінок друкованого тексту формату А-4 
Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний 

відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word, тип файлу RTF. 
На першій сторінці вказати шифр УДК в першому рядку зліва, прізвище та ініціали 

вказати у правому верхньому куті, нижче – науковий ступінь (якщо є), посада та місце 
роботи (без скорочень). Назва статті – великими літерами у центрі. 

Обов’язковою умовою опублікування наукових матеріалів є представлення після 
назви статті ПІП автора(-ів), назви статті, анотацій (6–8 рядків) та ключових слів (не менше 
3-х) трьома мовами (українською, російською та англійською). 

Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію наукового 
керівника або іншого фахівця з науковим ступенем. 

Стаття та довідка про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, повна назва місця роботи, 
посада, науковий ступінь та звання, адреса для надсилання матеріалів (обов’язково вказати 
поштовий індекс, область), контактні телефони, е-mail) подаються у роздрукованому вигляді 
та на електронних носіях. 


