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Інститут гуманітарних і соціальних наук
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Запрошуємо Вас взяти участь у
Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

«УКРАЇНСЬКА МОВА В ПРОСТОРІ Й ЧАСІ»,
на пошану доктора філологічних наук, професора Ірини Фаріон
Конференція відбудеться 17-19 квітня 2019 року.
Тематика заходу присвячена актуальним питанням сучасної української
філології та історії мови.
Матеріали конференції заплановано опублікувати в електронному варіанті
до початку роботи конференції.
Для участі в конференції необхідно подати тези доповіді (не більше ніж 2
співавтори), оформлені відповідно до вимог (роздрук та електронний
варіант). Матеріали подавати за підписом наукового керівника.
Текст доповіді обсягом 2 повні сторінки формату А4 просимо подавати в
такому оформленні:
1.
2.
3.
4.
5.

Текстовий редактор Microsoft Word.
Основний текст друкувати через 1,5 інтервалу шрифтом Тimes New
Roman 14 кеглів.
Поля з усіх боків – 2 см; відступ абзацу – 1,5 см.
У центрі сторінки – великими літерами назва статті грубим шрифтом.
Ім’я та прізвище автора розміщувати посередині сторінки через рядок
нижче і виділяти грубим курсивом; у наступному рядку – навчальний
заклад, кафедра, електронна пошта.

Через 1 рядок друкувати анотацію, ключові слова українською мовою
та англійською мовою (шрифт 12 кеглів, курсив).
7. Через 1 рядок подавати текст статті.
8. Покликання подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового
номера та сторінки цитованого джерела: [4, с. 145].
9. Підрядкових покликань не використовувати.
10. Матеріали подавати без автоматичних переносів слів, ілюстративний
матеріал друкувати курсивом; значення слів брати в лапки („...”).
11. Бібліографію друкувати через один рядок опісля основного тексту
(розмір 12 кеглів) з назвою Література (нумерований бібліографічний
список в абетковому порядку, оформлений відповідно до вимог ДСТУ
8302:2015 (див. http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf).
12. Ініціали та прізвище оформлювати за таким зразком: напр.,
Л. Булаховський.
6.

Останній термін подання матеріалів – 1 квітня 2019 р.
Адреса оргкомітету конференції:
м. Львів, вул. Карпінського 2/4,
1-й навчальний корпус Львівської політехніки,
кім. 306 (кафедра української мови).
E-mail: um.dept@lpnu.ua
kharchuklv@gmail.com
Контактні телефони:
0502955250 (Ігор Петрович Василишин)
0677423808 (Оксана Романівна Микитюк)
0973059308 (Лілія Валеріївна Харчук)

