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Вельмишановні колеги! 

28 квітня 2022 року кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської 

філології ДонНУ імені Василя Стуса проводить ХV Міжнародну науково-теоретичну і 

навчально-прикладну конференцію «Лінгвіст-програміст» із теми «Сучасні тенденції та 

напрями розвитку комп'ютерної лінгвістики». 

Роботу конференції плановано здійснювати за такими напрямами: 

1. Лінгвістичні бази даних. 

2. Корпусна лінгвістика. 

3. Комп’ютерна лексикографія. 

4. Автоматичний аналіз тексту. 

5. Квантитативна лінгвістика. 

6. Теоретичні й прикладні аспекти машинного, автоматизованого і традиційного 

перекладу. 

7. Дискурсологія. 

8. Теоретичні й прикладні аспекти германського й романського мовознавства. 

9. Медіалінгвістика.  

10. Лінгвоперсонологія. 

11. Лінгвокомп’ютерні технології сучасних методик вищої школи. 

Мови конференції: українська, російська, англійська, німецька та ін. 

Матеріали конференції будуть надруковані до початку конференції в збірнику 

наукових праць «Лінгвокомп’ютерні дослідження» (Вип. 15) Донецького національного 

університету імені Василя Стуса. Редколегія залишає за собою право відбору статей. 

Матеріали подаються в електронному вигляді (електронною поштою) у форматі *.doc, 

*.docx, *.rtf, *.odt разом із одним примірником роздрукованого тексту. Статті студентів 

повинні супроводжуватися рецензією або відгуком наукового керівника з рекомендацією 

до друку. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: 

petrenko.stattia.doc.; petrenko.zajavka.doc. 

Матеріали мають містити такі обов’язкові елементи: 

 постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується виступ; 

 формулювання цілей дослідження (постановка завдання); 

 виклад основного матеріалу дослідження у вигляді тез із обґрунтуванням наукових 

результатів; 



 висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. 

За достовірність фактів, назв і точність цитування відповідають автори та наукові 

керівники. 
Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір паперу – А4. Шрифт Times New Roman, розмір 

14, стиль «нормальний» («звичайний»). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати 

його вихідні дані та викласти у файлі. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1 см. 

Текст друкується без переносів. Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті. Обсяг – 

від 3 до 5 сторінок. 

На першому рядку у правому куті друкуються ім’я та прізвище автора напівжирними 

літерами (шрифт – курсив). На другому рядку під прізвищем автора – науковий ступінь, 

звання, ПІБ наукового керівника у дужках (шрифт – курсив). На третьому рядку зазначається 

навчальний заклад (шрифт – курсив). Через один рядок друкується назва статті 

(відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок подається реферат 

українською мовою (до 5 рядків). На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (до 

5 термінів) (шрифт – курсив). Зразок оформлення початку статті:  

Савчук Ольга 

 (наук. керівник: д.філол.н., проф. І.П. Петренко) 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

  

КОМП’ЮТЕРНА ВІКТОРИНА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ЗНЗ 

  

Окреслено місце та роль комп’ютерної вікторини у сучасному навчальному процесі. 

Визначено методичні функції комп’ютерної вікторини під час вивчення української мови у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Обґрунтовано проект комп’ютерної вікторини з теми 

«Фразеологія» для учнів 5-6 класів. 

Ключові слова: навчальний процес, комп’ютер, інтелектуальна гра, комп’ютерна 

вікторина, фразеологія. 

  

Через один рядок після реферату подаються тези (вирівнюється за шириною). 

Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Покликання у тексті подаються у квадратних 

дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, напр.: [3: 7; 5: 321]. 

Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до 

і після тире. Скорочення типу т. п., т. д., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., 

Н. Л. Іваницька), назви населених пунктів типу м. Київ, с. Іванівка друкуються через 

нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 90-ті, 

1-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). У тексті 

використовуються лапки «…». 

Якщо у тезах наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид – Панель інструментів – 

Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку «Вибір об’єкта», виділіть об’єкти, які треба 

об’єднати у групу, на панелі інструментів «Малювання» натисніть кнопку «Дії», виберіть 

команду «Групувати»). 

Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням чинного державного 

стандарту. Назва «Література» друкується на наступному рядку після основного тексту 

(напівжирним шрифтом посередині рядка). Бібліографічні джерела подаються без 

відокремлення абзацом. Ім’я автора праці (або перше слово) та порядковий номер джерела 

виділяються напівжирним шрифтом. Зразок: 

Література  

1.  Гарбера І.В. Репрезентація соматичного коду культури концепту «Людина» (на 

матеріалі фразеології східностепових українських говірок). Одеський лінгвістичний вісник : 

науково-практичний журнал. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. №9. Т. 2. С. 69-73. 

2. Козлова Т.О. Принцип іконічності та його реалізація в лексиці індоєвропейської прамови : 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство. Київ, 

2017. 501 с. 3.  Ужченко В.Д. Східнослов’янська фразеологія. Луганськ : Альма-матер, 2003. 

326 с. 



Джерела 

1. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : 

Довкілля-К, 2006. 716 с. 2. Українська мова. Енциклопедія / [редкол. В. М. Русанівський, 

О. О. Тараненко]. Київ : Українська енциклопедія, 2004. 824 с. 

Джерела ілюстративного матеріалу 

1. СФУМ 2003 – Словник фразеологізмів української мови / [уклад. В. М. Білоноженко, 

І. С. Гнатюк, В. В. Дятчук]. К. : Наукова думка, 2003. 1104 с. 2. DI 2011 – Deutsche Idiomatik: 

Wörterbuch der deutschen Redewendungen im Kontext / Hans Schemann. Berlin / Boston : De 

Gruyter, 2011. 1040 S. 3. ODI 2004 – Oxford Dictionary of Idioms / [ed. by J. Siefring]. Oxford : 

Oxford University Press, 2004. 340 p. 

Проїзд, проживання та харчування учасників конференції за власні кошти. 

Організаційний внесок (організаційні витрати та витрати на публікацію) – 200 грн. 

Заявки (див. Додаток 1) та матеріали до друку просимо надсилати до 22 лютого 2022 р. 

на адресу: zh.krasnobaieva@gmail.com. 

Адреса проведення конференції: Донецький національний університет імені Василя 

Стуса, філологічний факультет, вул. академіка Янгеля, 4, м. Вінниця, Україна, 21007. 

Телефони для довідок:  

Гарбера Ірина Володимирівна: моб. +38(050)642-85-21; +38(063)150-12-72. 

 

 Редакційна колегія 

 

Додаток 1 

Заявка  

на участь у ХV Міжнародній науково-теоретичній і  

навчально-прикладній конференції «Лінгвіст-програміст»  

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)   

Установа, організація, навчальний заклад  

Науковий ступінь   

Вчене звання   

Посада (обов’язкова інформація  

про кафедру або структурний підрозділ)  

 

*Для студентів та аспірантів  

 спеціальність, курс  

 прізвище, ім’я, по батькові 

(повністю) наукового керівника 

 

 науковий ступінь, вчене звання, 

посада наукового керівника 

 

Контактний телефон   

Е-mail   

Передбачається очна/заочна участь у 

конференції 

 

 

 

mailto:zh.krasnobaieva@gmail.com

