
 

Міністерство освіти і науки України 

Херсонський державний  університет 

Факультет філології та журналістики 

Кафедра української мови 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ) 

Запорізький національний університет 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

                                                                                      
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
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науково-практична конференція  

 

Пріоритетні напрями філологічних досліджень 

 
16 листопада 2017 року 

м. Херсон 
 

 

ШАНОВНЕ СТУДЕНТСТВО! 
 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Пріоритетні напрями філологічних досліджень», що відбудеться 

16 листопада 2017 року. 
 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ 

 

 Теоретичні і практичні проблеми граматики 

 Актуальні проблеми прагмалінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики 

 Лінгвостилістика художнього тексту 

 Проблеми лексикології, фразеології й лексикографії 

 Поетика художнього тексту 

 Мовні аспекти в сучасному мас-медійному просторі 

 Сучасні проблеми лінгводидактики 

 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська 



 

 

 

 Для публікації статті необхідно надіслати  

до 1 листопада 2017 р.: 

1. Електронний варіант статей у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, *.rtf. 

2. Заявку на участь у конференції (форма додається).  

          

 Матеріали, що не відповідатимуть поставленим вимогам та оформлені неналежним чином, до 

розгляду не приймаються та не повертаються.  

Матеріали будуть надруковані в електронному збірнику наукових праць студентів за 

результатами конференції. Публікація статті в електронному збірнику – безкоштовно. 

 

        Проживання та харчування здійснюються за рахунок учасників конференції. Оргкомітет 

надає житло в студентському гуртожитку згідно із заявкою. Проїхати до гуртожитку Херсонського 

державного університету можна від залізничного вокзалу тролейбусом №1 до зупинки 

«Кременчуцька» та від автовокзалу маршрутним таксі № 38 до зупинки «Університет». 

Студентський гуртожиток знаходиться за адресою: вул. Ливарна, буд. 1, тел. 32-67-20. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 Оптимальний обсяг статті – 3-5 друкованих сторінок. 

 Шрифт тексту ‒ Times New Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. Розміри берегів: 

лівий ‒ 25 мм, правий – 15 мм,  верхній і нижній – по 20 мм. Текст набирається без переносів, на 

всю ширину сторінки. Необхідно використовувати однотипні лапки («….»); здійснюючи набір 

тексту, варто розрізняти символи дефісу (-), тире (–). Загальна кількість ілюстративного матеріалу, 

таблиць не повинна перевищувати двох; таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word. 

Ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву. Сторінки статті не 

нумеруються. 

Матеріали розташовуються в такій послідовності 

 Покажчик УДК (з вирівнюванням по лівому краю). 

 Прізвище, ім’я автора/авторів; прізвище, ініціали, науковий ступінь наукового керівника, 

повна назва ВНЗ (з вирівнюванням по правому краю). 

 Назва статті – (окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру, 

великими літерами, напівжирний шрифт).  

  Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відбивати її зміст, відповідати 

суті досліджуваної наукової проблеми.  

 Анотація, ключові слова українською мовою (2-3 речення з вирівнюванням по ширині 

курсивом) 

 Текст статті з покликанням на список літератури. 

     Покликання в тексті подавати за зразком: [3, с. 15], де перша цифра ‒ номер джерела в 

загальному (алфавітному) списку літератури, друга ‒ цитована сторінка; на кожну позицію у 

списку літератури має бути покликання у тексті статті. Не подавати в тексті розгорнутих 

покликань.  Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в 

тих самих дужках, наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10-11]. 

 Список літератури (до 5 назв).  

       Література повинна бути розташована в алфавітному порядку або у порядку  покликань 

на неї. Список літератури оформлюється відповідно до державного стандарту України 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  

До друку приймаються статті, що не містять логічних, граматичних, стилістичних і 

друкарських помилок та оформлені відповідно до вимог. 

 

 

 

 



 

 

 

      ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

 

УДК 81’276.6:355                   Олена Карпіна  

                                                 Науковий керівник – доцент Г.М.Гайдученко  

                                                       Херсонський державний університет 

 

          НАЗВИ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ 

 

 У статті досліджується термінологія військових звань. На початку ХІХ ст. остаточно 

було розмежовано терміни на позначення  звань і посад. Термінолексика ‒ має кілька груп 

термінів на позначення військових звань. 

 Ключові слова: термінологія військові звання,посади,терміни. 

 

 

       ЛІТЕРАТУРА 

1. Задунайський В. Ранги і посади Наддніпрянської армії / В.Задунайський // Київська 

старовина. ‒ 1994. ‒ № 4. ‒ С. 104-109. 

2. Багряний І.П. Людина біжить над прірвою / І.П.Багряний ‒ К.: Український письменник, 

1992. ‒ 320 с. 

 

 Статті надсилати на адресу оргкомітету: 
73000, м. Херсон, вул. Університетська (40 років Жовтня, 27), факультет філології та 

журналістики ХДУ, кафедра української мови 

Контактні телефони:                                        
(050)6886340 Світлана Миколаївна Климович – завідувач кафедри  

(066)2434244 Тамара Михайлівна Мандич – секретар                                

E- mail: NPogorletska@ksu.ks.ua 

 

 

 

Заявка 

на участь у  студентській науково-практичній конференції  

Прізвище __________________________ 

Ім’я_______________________________ 

По батькові ________________________ 

ВНЗ___ ___________________________ 

Факультет, курс, група ______________ 

Поштова адреса ____________________ 

Електронна адреса__________________ 

Телефон __________________________ 

Назва доповіді _____________________ 

ПІП наукового керівника,  

вчене звання /посада________________ 

Планую: 

 виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв.) 

 виступити з доповіддю на секційному засіданні (до 7 хв.) 

 необхідно використання проекційної техніки 

         (зазначити якої) 

Прошу забронювати для мене ____ місць  

у студентському гуртожитку  

з «__» ____ 2017 р. по «___» ____ 2017 р. 


