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Шановні студенти! 
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції «Актуальні 

проблеми лінгвістики та лінгводидактики», що відбудеться 20 квітня 2015 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 

– проблеми описової  та історичної фонетики; 
– лексика сучасної української мови у синхронії та діахронії; 
– проблеми граматики української мови; 
– стилістичний аспект української мови; 
– актуальні проблеми методики навчання української мови. 

Для участі в конференції необхідно подати: 
Для участі у студентській науковій конференції до 10 березня 2015 року необхідно надіслати: 
 текст доповіді на аркушах формату А4 та його електронну версію (електронна адреса 

ira2010vladimirovna@mail.ru); 
 конверт із заповненою зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації); 
 відомості про учасника конференції; 
 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. Вимоги до оформлення статей: 
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 статті (великими літерами, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по 
центру); 
4) анотація до статті українською мовою (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по ширині, обсяг – 3-4 
речення); 
5) текст статті (з 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 статті (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 конференції.  

Вартість друку однієї повної (неповної) сторінки – 20 грн. 
Доповіді учасників конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць. 

 
Оргкомітет 


