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Вельмишановні колеги, аспіранти, магістранти, студенти, учні!
Запрошуємо вас до участі в IІІ Всеукраїнській науковій інтернет-конференції

«ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ГРАМАТИЦІ ТА ЛЕКСИЧНОМУ СКЛАДІ
СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ»
(до 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора,
академіка АН ВШ України Каленика Федоровича Шульжука),
яка відбудеться 21 травня 2020 року.
Робота інтернет-конференції планується за такими напрямами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Динаміка граматичного ладу української та інших слов’янських мов.
Лексична система мови у її взаємозв’язках та індивідуальних виявах.
Неологія української та інших слов’янських мов.
Проблеми та досягнення української діалектології.
Сучасні студії з компаративістики.
Новітні наукові напрями в лінгвістиці: проблеми, теорії.
Мовна освіта та культура мовлення.
ФОРМА УЧАСТІ – ДИСТАНЦІЙНА. Робочі мови конференції – усі слов’янські.

Для участі в інтернет-конференції необхідно до 15 травня 2020 року заповнити заявку (див.
Додаток 1) та надіслати на електронну адресу: shcherbachuk.natalia@gmail.com. До початку роботи
конференції учасникам буде розіслано електронну версію програми.
Учасники інтернет-конференції за бажанням можуть подати до друку в 11 випуску збірника
наукових праць «Лінгвістичні студії молодих дослідників» статтю (чи тези). Праці колег, які мають
науковий ступінь, традиційно публікуються в рубриці «Ділимося досвідом». Для докторів наук, професорів
друк одноосібних статей безкоштовний.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Структурні параметри
Згідно з постановою Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р., стаття повинна містити такі
елементи: 1) постановка проблеми в контексті сучасної філологічної науки та її зв’язок із важливими
науковими і практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень, де започатковано розв’язання
проблеми та на які опирається автор; 3) визначення раніше не досліджених частин загальної проблеми або
напрямів дослідження; 4) формулювання мети й завдань статті; 5) виклад основного матеріалу дослідження
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки дослідження та перспективи
подальших розвідок у визначеному напрямі.
Технічні параметри:
 поля: 3 – 2 – 2 – 1,5; інтервал – 1,5; кегль – 14; шрифт Times New Roman;
 справа курсивом великими літерами – УДК;
 прізвище та ім’я автора – зліва напівжирним шрифтом (напр.: Іваненко Оксана);
 у наступному рядку – прізвище , ініціали, учений ступінь, звання наукового керівника – зліва курсивом
у дужках, напр.:
(Науковий керівник – Стишов О. А., доктор філологічних наук, професор) або
(Науковий керівник – Шамрик О. Я., учитель української мови і літератури НВК № 12 м. Рівного);
 через інтервал – назва (НАПІВЖИРНИМ ШРИФТОМ і великими літерами по центру);
 після назви (через інтервал) унизу курсивом – анотації (не більше 5 рядків) та ключові слова (5–
10 слів, за абеткою) українською мовою (або мовою, якою написана стаття), через інтервал –
англійською (чи іншою європейською, відмінною від мови оригіналу);
 у кінці статті після основного тексту через рядок зліва подається: Література, після чого наводиться
власне список джерел за абеткою (не більше 10 позицій); список використаних джерел оформляти за
вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015;
 окремо подається список джерел ілюстративного матеріалу;
 покликання всередині тексту: [5, с. 146]; де 5 – номер джерела за списком використаних джерел, 146 –
сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно оформляються так: [1–4]. Усі посилання подаються
в тексті за хронологією (не за абеткою);
 приклади, ілюстративний матеріал друкуються курсивом;
 розрізняти графічні знаки «дефіс» (-) і «тире» (–);
 у тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « »;
 застосовувати функцію «нерозривний пробіл» (одночасне натискання клавіш Ctrl, Shift, пробіл) між
ініціалами та прізвищем, літерою та номером сторінки в бібліографічному описі джерел і в покликаннях.
До друку приймаються відредаговані та відкоректовані статті.
І. Інформація для докторів і кандидатів філологічних наук, аспірантів,
здобувачів наукового ступеня
На електронну адресу редколегії збірника «Лінгвістичні студії молодих дослідників» (не входить до
переліку видань, затверджених ВАК як фахові) просимо надсилати такі матеріали:
1) статтю з проблем українського / слов’янського мовознавства / лінгводидактики (оформлену згідно з
наведеними вище вимогами) обсягом 8–12 сторінок формату А4;
2) відомості про автора (навчальний заклад, факультет, кафедра, посада, вчений ступінь; адреса,
контактні телефони, е-mail);
3) рецензію наукового керівника з печаткою навчального закладу (для аспірантів і здобувачів
наукового ступеня);
4) копію квитанції про передоплату (див. адресу нижче).
ІІ. Інформація для магістрантів, студентів
На електронну адресу редколегії збірника просимо надсилати такі матеріали:
1) статті обсягом 4–8 сторінок формату А4, оформлені згідно з наведеними вище вимогами;
2) відомості про автора (навчальний заклад, факультет, курс; адреса, контактні телефони, е-mail);
3) рецензію наукового керівника з печаткою навчального закладу;
4) копію квитанції про передоплату (див. адресу нижче).
ІІІ. Інформація для учнів ЗОШ, членів Малої академії наук
На електронну адресу редколегії збірника просимо надсилати такі матеріали:

1) тези на 2–3 повні сторінки формату А4 (+анотація та ключові слова українською та англійською
мовами), оформлені згідно з наведеними вище вимогами;
2) відомості про автора (навчальний заклад, клас; адреса, контактні телефони, е-mail);
3) рецензію наукового керівника (учителя) з печаткою навчального закладу;
4) копію квитанції про передоплату (див. адресу нижче).
Статті, тези, поштовий переказ коштів за оплату публікації (вартість сторінки – 30 грн., для
зарубіжних учасників – 5 $ USA; щоб отримати збірник поштою, необхідно сплатити додатково 30 грн., 5 $
– для зарубіжних учасників), копії квитанцій про оплату просимо надсилати до 10 травня 2020 р. за
адресою: Щербачук Наталі Петрівні, кафедра української мови імені професора К. Ф. Шульжука РДГУ,
вул. Пластова, 31, м. Рівне, 33028, Україна. Електронні версії статей і відомості про автора просимо
надсилати на електронну адресу: е-mail: shcherbachuk.natalia@gmail.com .
Контактний телефон головного редактора збірника доц. Щербачук Наталі Петрівни: 096 0300162.
Редакція залишає за собою право відхилити статтю чи тези, якщо вони не відповідатимуть
заявленій проблематиці чи будуть оформлені з порушенням поданих вище вимог. За достовірність
інформації, викладеної у статті, відповідальність несе автор /співавтори статті.
Додаток 1
Бланки заявок на участь в інтернет-конференції
ЗАЯВКА
на участь у IІІ Всеукраїнській науковій інтернет-конференції
«Динамічні процеси в граматиці та лексичному складі сучасних слов’янських мов»
для докторів наук, кандидатів наук, викладачів
Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________________
Науковий ступінь, учене звання ______________________________________________________
Місце роботи, посада _______________________________________________________________
Контактний телефон: _______________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
Адреса, на яку надіслати матеріали конференції: ________________________________________
Тематичний напрям (назва секції) _____________________________________________________
Назва доповіді _____________________________________________________________________
ЗАЯВКА
на участь у IІІ Всеукраїнській науковій інтернет-конференції
«Динамічні процеси в граматиці та лексичному складі сучасних слов’янських мов»
для докторантів, аспірантів, студентів, учнів шкіл, членів МАН
Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________________
Ваш статус (докторант / аспірант / магістрант / студент / учень) _______________________
Місце навчання, факультет, курс _____________________________________________________
Контактний телефон: _______________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
Адреса, на яку надіслати матеріали конференції: _______________________________________
Тематичний напрям (назва секції) ____________________________________________________
Назва доповіді _____________________________________________________________________

