
 

 
 
 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! ! ! 
 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

  
 

Запрошує Вас взяти участь у роботі  Міжнародної інтернет-конференції  
 

«Динамічні процеси в лексиці та граматиці 
слов’янських мов» 

 
яка відбудеться 18 березня 2015 року 

 
 

НАПРЯМИ  РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1. Динамічні процеси в лексикології слов’янських мов. 
2. Лінгвістика тексту. 
3.  Українська ономастика в загальнослов’янському контексті. 
4.  Теоретичні і практичні проблеми граматики. 
5. Актуальні проблеми дослідження сучасних діалектів. 
6. Традиційне і нове у вивченні історії слов’янських мов. 
 
 
 
 

Мови конференції: всі слов’янські, англійська, німецька, французька. 



 УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Для участі у конференції до 15 лютого 2015 року необхідно відправити: 

 Заявку на участь у  конференції за запропонованою нижче формою 
 Тези, оформлені відповідно до вимог 
 Копію квитанції або платіжного доручення (у відсканованому вигляді) 

 Усі матеріали подають окремими файлами які називають латинськими літерами на 
електронну адресу: dvv2812@ukr.net; dvv2812@rambler.ru 
 

Матеріали конференції будуть опубліковані окремим виданням, яке буде направлене всім 
учасникам конференції. 

 
Правила оформлення статті: 
Обсяг статті – 7–12 сторінок. Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний 

відступ – 1, поля – верхнє, нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, шрифт – Times New Roman. 
Якщо стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, потрібно подати їх 

окремо в електронному вигляді. Копії таблиць, схем, малюнків (обов’язкова електронна версія) 
необхідно записати окремими файлами. 

Вимоги до оформлення статті:  
Текст друкувати без переносів.  
Сторінки рукопису нумерувати олівцем на звороті.  
Учасник має право представити тільки одну доповідь (тези), яка раніше не публікувалася. 
Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування 

повного терміну. 
Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей. 
Рукопис має бути ретельно підготовлений. 
Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам та надіслані пізніше вказаного 

терміну, розглядатися не будуть. 
Розсилка збірника проводиться за рахунок коштів автора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зразок оформлення тез 
 

Тетяна Тищенко (Умань, Україна) 
УДК 81.161.2’373(477.46) 

НОМІНАЦІЇ РОДИЛЬНОГО ОБРЯДУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ САКРАЛЬНОГО В 
ДІАЛЕКТНІЙ МОВІ 

 
У статті … 
Ключові слова: … 
  
Через один рядок після анотації подати основний текст статті (вирівнювання за шириною). 

Ілюстративний матеріал друкувати курсивом. Покликання в тексті публікації оформлювати за 
допомогою квадратних дужок [ ] із вказівкою номера цитованої праці в списку літератури та через 
кому номера сторінки, напр.: «…у праці Ф. С. Бацевича [1, 55] …».  

Потрібно розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності відступів до і 
після тире.    

Скорочення на зразок  та ін., і т. д., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., В. Ю. Франчук), 
назви населених пунктів та інших географічних об’єктів (напр., м. Умань, р. Ятрань) друкувати через 
нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl + Shift + пробіл). Скорочення на зразок 
60-ті, 1-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl + Shift + дефіс).  

Список літератури подавати за алфавітом (відповідно до останніх вимог — Бюлетень ВАК 
України. – 2009. – № 5). Назву ЛІТЕРАТУРА друкувати через один рядок після основного тексту 
(напівжирним шрифтом посередині рядка). Окремими списками подавати ДЖЕРЕЛА 
ДОСЛІДЖЕННЯ, ОБСТЕЖЕНІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ та ін. з поясненням використаних у статті 
скорочень. 

ЛІТЕРАТУРА 
Бирих А. К. Словарь русской фразеологии : историко-этимологический справочник / 

А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова. – СПб. : Фолио-Пресс, 1998. – 704 с. 
Жайворонок В. В. Український психотип у мовотворчості Тараса Шевченка / 

В. В. Жайворонок // Мовознавство. – 2009. – №. 3–4. – С. 104–111. 
Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової 

інформації) / Олександр Анатолійович Стишов. – 2-ге вид., переробл. – К. : Пугач, 2005. – 388 с. 
Франчук В. Ю. Киевская летопись : состав и источники в лингвистическом освещении / 

В. Ю. Франчук ; Академия наук УССР, Институт языковедения им. А. А. Потебни. – К. : Наук. думка, 
1986. – 182 с. 

Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. – Л. : Наука, 1974. – 428 
с. 

Щербатюк Г. Х. Просте речення / Г. Х. Щербатюк // Історія української мови. Синтаксис / ред. 
кол. : А. П. Грищенко (відп. ред.), В. В. Німчук, В. М. Русанівський, Г. Х. Щербатюк. – К. : Наук. 
думка, 1983. – С. 11–130. 

 
Через рядок після списку літератури подати анотацію англійською мовою (до 6 рядків, шрифт 

звичайний), що передбачає: ім’я та прізвище автора (авторів), назву статті, текст анотації, ключові 
слова. 

 



Окремим файлом (rozgon_vidomosti.doc) подати відомості про автора за зразком: 
 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА 
Розгон Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Наукові зацікавлення: фразеологія, морфологія української мови. 

 
 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ СКЛАДАЄ:  
1) 50 грн.  – плата за участь у роботі конференції; 
2) 25 грн. – плата за 1 сторінку публікації. 

 
Кошти (поштовим переказом) та матеріали для участі в конференції потрібно надіслати за 

адресою: 
Мельник Віті Іванівні 
кафедра української мови та методики її навчання, 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
вул. Садова, 28,  
м. Умань,  
Черкаська обл., 20308  
Електронний варіант статті та заявку надсилати на адресу: dvv2812@ukr.net; 

dvv2812@rambler.ru   
Телефони для довідок: 
(+38097) 525-30-23 (Розгон Валентина Володимирівна) 
(+38097) 380-88-68 (Денисюк Василь Вікторович) 
(+3804744) 3-78-96 (кафедра української мови та методики її навчання) 
 
Одноосібна участь та друк матеріалів конференції докторів наук  безкоштовна. У випадку 

кількох співавторів, кожний додатковий екземпляр збірника матеріалів конференції коштуватиме 25 
грн. Організаційні внески використовуються для покриття витрат пов’язаних із підготовкою і 
проведенням конференції виданням  збірника тез конференції. 

 
 
 

УВАГА! ЯКЩО ВАС ЦІКАВИТЬ ВІДКРИТТЯ СЕКЦІЇ, ОРГКОМІТЕТ РОЗГЛЯНЕ ВАШІ 
ПРОПОЗИЦІЇ 

 
 
 
 
 
 
 



ЗАЯВКА 
НА УЧАСТЬ ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ НА ТЕМУ  

«ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ ТА ГРАМАТИЦІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ», 
 ЯКА ВІДБУДЕТЬСЯ «7-8» ЛИСТОПАДА 2013 Р. 

 
 

1. ПРІЗВИЩЕ ______________________________________________________ 

2. ІМ’Я ____________________________________________________________ 

3. ПО БАТЬКОВІ ____________________________________________________ 

4. Науковий ступінь __________________________________________________ 

5. Вчене звання _____________________________________________________ 

6. Посада ___________________________________________________________ 

7. Організація _______________________________________________________ 

8. Адреса ___________________________________________________________ 

9. Телефони _________________________________________________________ 

10. Е-mail____________________________________________________________ 

11. Форма участі в конференції (виступ з доповіддю, повідомленням, майстер-клас, 

стендова доповідь, презентація, заочна) _______________________________________ 

12. Тема доповіді/повідомлення  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 


