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Інформаційний лист
Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Актуальні
питання сучасної лінгвістики», що відбудеться 28 жовтня 2022 року в Національному університеті
«Києво-Могилянська академія» (онлайн на платформі Zoom).
Конференція сфокусованa на теоретичних і прикладних аспектах загального і порівняльноісторичного мовознавства, історії i сучасному стані української мови, її зіставленні з іншими мовами.
Робочі мови: українська, інші слов’янські мови країн ЄС, білоруська, сербська, англійська.
Для участі у конференції необхідно надіслати ЗАЯВКУ (зразок нижче) до 21 жовтня включно
на електронну скриньку linguistics.naukma@gmail.com.
За результатами конференції буде сформовано й розміщено у науковому репозитарії НаУКМА
eKMAIR електронний збірник тез доповідей (вимоги до оформлення див. нижче). Тексти тез просимо
надсилати до 6 листопада включно на адресу: linguistics.naukma@gmail.com.
Організаційний внесок не сплачується, розміщення тез у науковому репозитарії НаУКМА
eKMAIR є безкоштовним. Конференція не передбачає заочної участі.
Учасники матимуть змогу опублікувати статті у науковому фаховому виданні «Львівський
філологічний часопис» (категорія Б, наказ Міністерства освіти і науки № 886 від 02.07.2020 р.). Статті
просимо надсилати до 27 листопада включно (вимоги до оформлення див. нижче). Вартість публікації
статті становить 1100 грн. Реквізити для оплати за публікацію будуть вказані у листі учасникам
конференції після рецензування статті та позитивного висновку оргкомітету.
За додатковою інформацією звертайтеся до секретаря оргкомітету конференції, кандидата
філологічних наук, доцента кафедри загального і слов’янського мовознавства НаУКМА Томи Наталії
Михайлівни (063) 9500524 і (050) 9454107, linguistics.naukma@gmail.com.
За новинами слідкуйте на сторінці кафедри загального і слов’янського мовознавства:
https://www.facebook.com/linguistics.naukma

Заявка на участь
у МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ»
(Київ, НаУКМА, 4 березня 2022 року)
Прізвище, ім’я, по батькові:
Місце роботи / навчання:
Науковий ступінь, вчене звання, посада:
Тема доповіді:
Контактний телефон:
E-mail:

Вимоги до оформлення тез та заявки на участь
Заявка і тези мають бути надіслані окремими файлами.
Файл із тезами іменувати латинськими літерами за прізвищем автора: Blyzniuk_stattja.
Файл із заявкою: Blyzniuk_zaiavka.
Обсяг тексту – 3500-4500 знаків (із пробілами) без урахування анотації, ключових слів і списку
літератури.
5. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
6. Поля: ліве – 3 см, верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см.
7. Абзац – 1 см. Автоматичний.
8. Оформлення тексту:
● праворуч напівжирним курсивом – ім’я та прізвище автора,
● під прізвищем курсивом — назва університету, установи,
● через рядок – назва доповіді (великими літерами, по центру, напівжирним шрифтом),
● далі – анотація (до 500 знаків із пробілами) і ключові слова українською та англійською мовами,
● текст без нумерації сторінок,
● список літератури за алфавітом.
9. Ілюстративний матеріал подавати курсивом.
10. Покликання на літературу робити в тексті після цитат або використання чужої думки за зразком: [3,
с. 27].
11. Список використаних джерел оформляти згідно з ДСТУ 8302:2015.
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Технічні вимоги до оформлення статті:
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Обсяг статті – 6-12 повних сторінок друкованого тексту.
Текстовий редактор: MS Word (формат файла doc).
Сторінка: формат А4 (210х297 мм); поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – 2 см.
Текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.
Рядки: 1-й рядок – посередині назва великими літерами напівжирним шрифтом мовою
оригіналу; 2-й рядок посередині – ім’я та прізвище автора/авторів; 3-й рядок посередині –
посада, вчене звання, науковий ступінь; 4-й рядок посередині – назва закладу вищої освіти
(курсивом). Далі – текст. Між 1-м та 2-м рядками – додатковий інтервал. Перед текстом –
додатковий інтервал.

Зразок
ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АБСТРАКТНОЇ ЛЕКСИКИ
Наталія Тома,
канд. філол. наук, доцент
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
(Основний текст)
Література
Текст друкується в авторській редакції (відповідальність за зміст, граматичну та
стилістичну правильність текстів несе автор).

