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15-16 листопада 2018 року на факультеті іноземної філології
Херсонського державного університету відбудеться
-а
1 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОВА. СУСПІЛЬСТВО. КУЛЬТУРА
Програма конференції передбачає пленарне
напрямами:
• Етнос, мова та культура;
• Мова в ретроспективі й перспективі;
• Лінгвістичні аспекти мов cвіту;
• Семантика та прагматика мовних одиниць;

засідання та роботу за такими тематичними
• Зіставні студії та проблеми мовних картин
світу;
• Лінгвістика тексту та дискурсу;
• Переклад: теорія і практика.

Матеріали будуть видрукувані у «Науковому віснику Херсонського
державного університету. Серія «Лінгвістика» № 34, том 2, 2018,
зареєстрованому як наукове фахове видання України, у якому можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук (див.: наказ Міністерства освіти і науки України
№ 241 від 09.03.2016). Збірник зареєстровано та представлено
у наукометричних та бібліометричних системах системах і БД: Index
Copernicus International S.A., Реферативна база даних «Україніка наукова».
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, німецька.
Місце проведення: Україна, м. Херсон, Херсонський державний
університет, факультет іноземної філології, пров. Інженера Корсакова, 47 (5-ий навчальний корпус).
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ
Для участі в конференції просимо до 16 жовтня 2018 року надіслати в електронному вигляді
на електронну адресу editor@linguisticj.stateuniversity.ks.ua:
- заявку на участь (див.: додаток 1), а також обов’язково продублювати на адресу кафедри
німецької та романської філології deutscheksu@ukr.net;
- копію чека про сплату публікації;
- електронну версію тексту статті (обсяг від 8 до 12 сторінок) відповідно до вимог оформлення
(див.: додаток 2).
Публікаційний внесок у розмірі 500 грн надсилають усі учасники конференції після
повідомлення про прийняття матеріалів до друку (реквізити на оплату оргкомітет повідомить у
листі-відповіді). Внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням, друком
та розсилкою журналу, а також виготовленням сертифікатів.
Одноосібні статті докторів наук, професорів будуть надруковані безкоштовно.

На адресу однієї статті (незалежно від кількості авторів) буде надіслано один примірник.
За потреби додаткові примірники можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового
збірника складає 250 грн.
Додатковий збір у розмірі 200 грн сплачують усі учасники конференції, крім докторів наук,
професорів. Збір покриває витрати, пов’язані з організацією конференції, друком програм тощо.
Оплата оргвнеску в розмірі 200 грн здійснюється шляхом поповнення картки Приватбанку:
5168 7573 5246 3162 (Діденко Наталія Вікторівна).
Проїзд, проживання, харчування – за власні кошти.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи:
1) постановку проблеми та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями;
2) мету й завдання дослідження;
3) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядається проблема і на які спирається
автор, виділення невирішених сторін загальної проблеми, про які йтиметься у статті;
4) виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних результатів;
5) висновки та перспективи дослідження у цьому напрямі.
Статті слід подавати в електронному вигляді у редакторі Word. Формат А4. Параметри
сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм; шрифт – Times New
Roman, 14 pt.; інтервал між рядками – 1,5.
Посилання на джерела необхідно робити у тексті в квадратних дужках із зазначенням номерів
сторінок відповідно до джерела. Наприклад, [1, с. 12]. Список використаних джерел подається
наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до розробленого в 2015 році
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне
посилання. Загальні положення та правила складання».
Стаття повинна містити наступні елементи: назва рубрики, УДК, анотації та ключові слова
українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову.
Статті, що не відповідають вимогам, до друку не приймаються.
Відповідальність за точність достовірність інформації, фактів, цитат, посилань, власних імен, а
також правильність перекладу несе автор статті.
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вісник Херсонського
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З приводу участі в конференції звертатися за контактами:
Головний координатор конференції – к.філол.н., доц. Солдатова Світлана Миколаївна:
тел. (0552) 326758
Відповідальний секретар конференції – к.філол.н., доц. Ковбасюк Лариса Анатоліївна:
тел. (0552) 326758
Електронна пошта кафедри німецької та романської філології: deutscheksu@ukr.net
Сподіваємося на плідну співпрацю!
Оргкомітет

Додаток 1
ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Мова. Суспільство. Культура»
Херсонський державний університет, факультет іноземної філології, кафедра німецької та
романської філології, 15-16 листопада 2018 року
ПІБ
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи, посада
ПІБ наукового керівника (для осіб без
наукового звання)
Тема доповіді
Назва тематичного напряму
Електронна адреса
Контактні телефони
Поштова адреса для відправлення
авторського примірника журналу
Форма участі: очна / заочна
Потреба в застосуванні технічних засобів
під час виступу
Потреба в поселенні: так / ні
Дата та час прибуття для організації
зустрічі та розміщення
Надання усіх інформаційних даних у заявці є обов’язковим.
У разі будь-яких змін просимо завчасно повідомити оргкомітет.

Додаток 2

УДК 81’282:821.161.2
ГУЦУЛЬСЬКА ПОБУТОВА ЛЕКСИКА
В РОМАНІ Р. ІВАНИЧУКА «ВОГНЕННІ СТОВПИ»
Бабій І.О., к. філол. н., доцент,
доцент кафедри української мови
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
У статті проаналізовано гуцульську побутову лексику в романі Р. Іваничука
«Вогненні стовпи». Визначено та описано тематичні групи діалектних побутовизмів,
розкрито їх функції у мові твору.
Ключові слова: діалектизм, побутовизм, побутова лексика, гуцульський діалект,
Роман Іваничук.
В статье анализируется гуцульская бытовая лексика в романе Р. Иванычука
«Огненные столбы». Определяются и описываются тематические группы диалектных
бытовизмов, раскрываются их функции в языке произведения.
Ключевые слова: диалектизм, бытовизм, бытовая лексика, гуцульский диалект,
Роман Иванычук.
Babii I.O. GUTSULIAN EVERYDAY VOCABULARY IN R. IVANYCHUK’S
NOVEL “FIRE POLES”
The article analyzes the Gutsulian everyday vocabulary in R. Ivanychuk’s novel “Fire
Poles”. Thematic groups of dialectical everyday words are determined and described, there
functions in language of composition are revealed.
Key words: dialectism, everyday word, everyday vocabulary, Gutsulian dialect, Roman
Ivanychuk.
Текст статті
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