
 

 

 

ЯК ПОДАТИ МАТЕРIЯЛИ 
 

 Комплект матеріялів: 
1) один роздрук доповіді, поданої відповідно до 

правил оформлення статті; 

2) електронна версія доповіді у форматі .rtf; 

3) заповнена анкета учасника. 

Комплект матеріялів  можна надіслати звичайною 
поштою або е-поштою (п. 1 у зісканованому вигляді 
або в форматі .pdf). 

 

 Після прийняття доповіді автори мають сплатити 
організаційний внесок – 5 $ US. 
 
 Матеріяли надіслати до 15 серпня 2022 р. на 
адресу оргкомітету конференції; після зазначеного 
терміну матеріали не прийматимемо. 

 
Оплату у гривнях за міжбанківським курсом 

(станом на час оплати) здійснити на розрахунковий 
рахунок НУ «Львівська політехніка»: 

р/р UA388201720313241002201001057 
в ДКС України, ЄДРПОУ 02071010 

із зазначенням П.І.П. учасника та призначення 
платежу: XVIІ МНК СловоСвіт 2022 «Проблеми 
української термінології». 

 
Копію квитанції про оплату надіслати на 

адресу оргкомітету. 
 
 
 
 
 
 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ  
 

НУ «Львівська політехніка», І корпус, к. 206, 
вул. О. Карпінського, 2/4, м. Львів, 79013, Україна 

тел./факс: (032) 258-22-56 
е-пошта: tc19ua@gmail.com 

 
 
 
 
 

ПРОЖИВАННЯ 
 

Інформація про готелі Львова: 
https://hotels24.ua/uk/Lviv/ 

 
 
 
 
 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦІ Ї  
 

Формат проведення конференції (звичайний 
або дистанційний) залежить від ситуації в країні. 

Інформацію щодо проведення конференції 
буде розміщено на сайті ТК СНТТ 

http://tc.terminology.lp.edu.ua 
і надіслано на е-пошту кожному учасникові до 
1 вересня 2022 р. 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
Міністерство економіки України 
Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний 

центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» 
Національний університет «Львівська політехніка» 
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології 
Наукове товариство імені Шевченка 
Наукове товариство імені Шевченка в Америці 
Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені 

Т. Шевченка 
 
 

XVIІ Міжнародна 
наукова конференція 

  

СловоСвіт 2022 
ППРРООББЛЛЕЕММИИ  

УУККРРААЇЇННССЬЬККООЇЇ  
ТТЕЕРРММІІННООЛЛООГГІІЇЇ  

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА  
 

http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 

«Слово – зброя. Як усяку зброю, 
його треба чистити та доглядати» 

Максим Рильський 
 
 

 
 

6–8 жовтня   2022 р. 
Львів, Україна 



 

 

 

Шановн  
  

Запрошуємо Вас на 
XVIІ Міжнародну наукову конференцію 

СловоСвіт 2022 
«Проблеми української термінології», 

яка відбудеться в Національному 
університеті «Львівська політехніка» 

6–8 жовтня 2022 року 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІ Ї  
 

 Теоретичні засади термінознавства та 
лексикографії 

 Лексикографія та міжмовні зв’язки 

 Нормування та стандартування термінології 

 Термінологія природничих знань (фізична, 
хеміко-біологічна, технічна, медична, військова, 
сільськогосподарська тощо) 

 Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, 
суспільно-політична, правнича, спортивна, філо-
софсько-богословська тощо) 

РЕГЛАМЕНТ  
 

 Доповідь на пленарному засіданні –  20 хв. 

 Доповідь на секційному засіданні –  10 хв. 

 Виступ у дискусії, повідомлення  –    5 хв. 
 
 
 

 

ЯК ОФОРМИТИ СТАТТЮ 
 

1. Обсяг статті: не менше, ніж 4 с. 

2. Структура статті має відповідати вимогам фа-
хових видань України й містити такі частини: 1) суть 
проблеми; 2) аналіз останніх досліджень та публі-
кацій; 3) формулювання мети статті; 4) виклад основ-
ного матеріялу; 5) висновки; 6) перелік літератури 
(див. http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk.htm). 

3. Текстовий редактор: MS Word, формат файлу .rtf. 

4. Сторінка формату А4 (210х297 мм); береги: лівий – 
1,8 см, правий – 2,5 см, верхній – 2 см, нижній – 2,7 см. 

5. Текст: шрифт Times New Roman, розмір 12; у разі 
використання інших шрифтів подати їхні елек-
тронні версії; міжрядковий проміжок – 1,5; відступ 
першого рядка – 1 см. Посилання на літературу в 
тексті подати за взірцем: [7, с. 19; 8, с. 237; 12]. 
Підзаголовки виокремити посередині рядка грубим 
шрифтом Times New Roman розміру 11. 

6. Рядки: 1-й рядок правобіч – номер УДК (грубий 
шрифт); 2-й правобіч – ім’я та прізвище автора (грубий 
шрифт); 3-й правобіч – повна назва організації; через 
рядок – посередині назва статті (грубий шрифт, 
розмір 14); через рядок – правобіч (похилий шрифт): 
знак ©, автор(и), рік видання; через рядок – 
анотація українською (до 60 слів, грубий шрифт); 
через рядок – анотація англійською (до 60 слів, 
грубий шрифт); після анотацій – ключові слова 
кожною мовою (до 8 слів, грубий шрифт); через 
рядок – текст статті. 

 

 

7. Нумерований перелік літератури подати в кінці 
статті одним абзацом через крапку з комою (шрифт 
похилий) за абеткою, оформлений згідно з ДСТУ 
8302:2015. 

8. Рисунок (діаграма): у форматі TIF, JPG або BMP 
з розрізнювальною здатністю від 300 dpi додатково 
подати окремим файлом; рисунок, виконаний засобами 
MS Word, згрупувати в один об’єкт; розмір шрифту – 10. 

9. Таблиці: у форматі МS Word; заголовок подати над 
таблицею правобіч (похилий шрифт), напр., Таблиця 1; 
назва таблиці – у черговому рядку посередині (грубий 
шрифт). 

10. У тексті не використовувати переноси та авто-
матичну нумерацію приміток. 

11. Підпис автора (-ів) у кінці статті. 

Редколегія не розглядатиме статтю, яка не 
відповідає тематиці конференції або оформлена з 
порушенням вимог. 

Прийняті редколегією статті буде опубліковано 
у Збірнику наукових праць учасників конференції 
«Проблеми української термінології» з номером 
ISBN на інтернет-сторінці ТК СНТТ. 

Паперовий варіант Збірника заплановано видру-
кувати після покращання ситуації в країні. Про умови 
видруку всі автори будуть повідомлені. 

Усі доповідачі отримають сертифікат учасника 
конференції. 

 


