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Шановні колеги!
6-7 квітня 2017 р. відбудеться VІ Всеукраїнська науково-практична
конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Подільська регіональна
лексикологія: стан та перспективи».
Запрошуємо молодих дослідників узяти участь у конференції.
Пропонуємо виступити з доповіддю чи повідомленням за темою, що
відповідає проблематиці секцій:
 онімний ландшафт Поділля;
 подільська діалектна лексика: функційно-семантичні вияви;
 лінгвістичне портретування говірок Поділля;
 етнолінгвістичні студії духовної культури подолян;
 лінгвістика тексту письменників-подолян;
 подільсько-іншодіалектні лексичні паралелі.
Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику матеріалів
конференції.
Для участі в конференції просимо надіслати до 20 лютого 2017 р. текст
статті в електронному варіанті та заявку, у якій вказати тему доповіді,
наукового керівника (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене
звання, місце роботи) та відомості про учасника (ім’я, по батькові та
прізвище, місце навчання, курс, спеціальність, адреса, контактні телефони,
електронну адресу, коло наукових інтересів). Оплата за публікацію
матеріалів – 25 грн. за сторінку. Адреса для поштового переказу коштів:
пров. Кар’єрний, буд. 3, кв. 28, м. Вінниця, 21032, Гороф’янюк Інні
Валентинівні.
Програма конференції та запрошення будуть надіслані додатково.
Наша адреса:
21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського, кафедра української мови
Телефони:
0963168861 – к.філол.н., доц. Гороф’янюк Інна Валентинівна
(0432) 275589 – деканат факультету філології й журналістики імені Михайла
Стельмаха
E-mail: gorofyanyuk@yandex.uа

Вимоги до оформлення матеріалів для друку:
1. Обсяг 3-8 сторінок комп’ютерного тексту.
2. Текст набирати без переносів шрифтом Times New Roman, розмір –
14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1 см; поля: ліве – 3 см,
верхнє, нижнє – 2,5 см, праве – 2 см.
3. У тексті використовувати дефіс «-», який не відділяється
пропусками, і тире «–», яке відділяється з обох боків пропусками. Перед
розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них – ставиться. Ініціали
відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш
Ctrl+Shift+Пробіл). Через нерозривний пробіл друкувати також скорочення
на зразок та ін., і т. д., назви населених пунктів.
4. Відцентрована назва публікації друкується напівжирними великими
літерами, над нею справа напівжирними літерами ім’я та прізвище автора,
місто, нижче – ПІБ наукового керівника із зазначенням наукового ступеня і
вченого звання.
5. Покликання в тексті статті давати у квадратних дужках із
зазначенням прізвища автора, року видання праці й номера цитованої
сторінки, наприклад: [Гриценко 1990: 12].
6. Літературу відповідно до нових бібліографічних вимог ДАКу давати
через один рядок після тексту статті за алфавітом. Після списку літератури за
потребою подавати Джерела (покликання на них у тексті статті давати в
круглих дужках із вказівкою сторінки через кому), Список умовних
скорочень.
7. Ілюстративний матеріал друкувати тільки курсивом. Відсутні в
стандартному комплекті шрифти просимо надіслати окремим файлом.
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