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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у ІІІ Всеукраїнській студентській науковопрактичній конференції «Українська мова в контексті слов’янознавства та
компаративістики», що відбудеться 14 травня 2019 р. на базі факультету філології та
журналістики Херсонського державного університету
Роботу конференції заплановано за такими напрямами:
 Актуальні питання становлення й розвитку української мови
 Україністика в мовній картині світу
 Проблеми викладання слов’янських та іноземних мов
 Питання компаративістики у лінгвістиці та літературі
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Форми участі: очна, заочна
Для участі у конференції просимо до 03 травня 2019 р. надіслати на електронну
адресу оргкомітету: MRevenuk@ksu.ks.ua такі матеріали:
 заявку (назва документа – Прізвище-заявка);
 текст тез (3–4 повні сторінки) в електронному варіанті (назва документа Прізвищетези).
Тези будуть надруковані в електронному збірнику «Українська мова в контексті
слов’янознавства та компаративістики : матеріали конференції».
Орієнтовний кінцевий термін подання тез – 03 травня 2019 року
Тим, хто бажає долучитися до роботи конференції слід надіслати на адресу
оргкомітету заявку про участь, матеріали (електронний варіант) і поштовий переказ за
послуги друку до 03 травня 2019 року.

Для участі в роботі конференції обов’язковим є організаційний унесок у розмірі 50
грн. (витрати на друкування програми конференції та сертифікатів). Для учасників, які
планують приїзд, оргвнесок складатиме 100 грн. Проїзд, проживання та харчування – за
власні кошти. Просимо повідомити заздалегідь про необхідність замовлення місця
проживання.
Заявки на участь, матеріали доповідей та грошові перекази надсилати за адресою:
Окуневич Т.Г., кафедра мовознавства, Херсонський державний університет, вул.

Університетська, 27, 73000, м. Херсон (телефон – 0963214746; служ. 32-67-56 (205).
У графі переказу «Для письмового повідомлення» вказати точні дані учасника.
Копії квитанції (сканкопії) необхідно надіслати разом із заявкою та матеріалами
конференції.
Вимоги до публікації тез
Обсяг тез 3–4 сторінки; мова друку – українська, російська, англійська.
Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 12 pt,
міжрядковий інтервал – 1.0, всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу:
перший рядок – відступ 1 cм.
Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускаються виділення
ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно дотримуватися
використання однотипних лапок («…»). Під час набору тексту потрібно розрізняти
символи дефісу (-) та тире (–).
Матеріали необхідно розташувати в такій послідовності:
 ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац із вирівнюванням по правому
краю);
 місто (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);
 відомості про наукового керівника (ПІБ, наукове звання);
 назва тез (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів
першого рядка з вирівнюванням по центру);
 основний текст; бібліографічні посилання в тексті беруться у квадратні дужки.
Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер
джерела та номер сторінки розділяють комою з проміжком, номери джерел – крапкою з
комою, наприклад: [5], [6, с.123] [5; 34].
 список використаних джерел розташовується в алфавітному порядку в кінці тез і
має відповідати чинним вимогам («ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Режим доступу:
http://zounb.zp.ua/resourse/ GOST/index.html ).
Додаток 1
ЗАЯВКУ оформити окремим файлом за зразком:
Просимо включити до програми конференції «Українська мова в контексті

слов’янознавства та компаративістики»
Прізвище, ім’я, по батькові
Навчальний заклад, спеціальність
Курс
Поштова адреса для листування
Контактний телефон (бажано
мобільний)
E-mail
Тема доповіді
Планую (вказати необхідне):

виступити з доповіддю (до 10 хв.)
виступити з повідомленням (до 5 хв.)
узяти участь заочно (подати
публікацію)

Додаток 2
Зразок оформлення матеріалів, поданих на конференцію
УДК 821.161.2

Наталя Іванова
м. Херсон
Науковий керівник: к. філол. н., доцент Зелена С.В.
НАЗВА ТЕЗ

Основний текст
ЛІТЕРАТУРА
За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.
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MRevenuk@ksu.ks.ua

