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Оголошення про конференцію та запрошення доповідей 

Щиро запрошуємо взяти участь у 
міжнародної науково-теоретичної конференції 

«Граматичні читання – XII» 
заплановано на 11-12 травня 2023 року. 

 

Ми зацікавлені у внесках, які стосуються широкого кола тем з різних 
дисциплінарних точок зору. Потенційні теми включають (але не обмежуються 
ними): 

1. Філософія та феноменологія мови. 

2. Теорія та історія мови. 

3. Теоретичні питання морфології та синтаксису. 

4. Актуальні проблеми семантики мовних одиниць. 

5. Проблеми дискурсивного дослідження та аналізу. 

6. Прикладна лінгвістика: напрями та методи дослідження. 

7. Когнітивна лінгвістика та дослідження лінгвістичних понять. 

8. Міжкультурна лінгвістика, дискурсологія, лінгвістична аксіологія. 

9. Лінгвістичні дослідження особистості. 

10. Комунікативна лінгвістика. 

11. Сучасні лінгвістичні напрями: екологічний, етно, юридичний, інформаційний, 

езотеричний, експертний. 

12. Психолінгвістика, нейропсихолінгвістика, психіатрична лінгвістика. 

 

Також ми шукаємо учасників для двох круглих столів: 

1. Програми бакалавра та магістра прикладної лінгвістики: традиції та інновації 

2. Програми бакалавра та магістра філології: український та зарубіжний досвід. 

 

Надсилайте індивідуальні тези (300-350 слів) на @mail : i.oliinyk@donnu.edu.ua ( тема: 

Grammatic Readings – XII) до 1 березня 2023 р. Додатково заповніть коротку форму заявки (див. 

нижче). Надіслані тези доповідей будуть опубліковані до початку конференції у збірнику. Подані 

статті можуть бути опубліковані у збірнику наукових праць «Лінгвістичні студії» у червні 2023 

року. Вимоги дивіться за посиланням: http://www.linguisticstudies.org/ Будь-який учасник, 

який зацікавлений у публікації разом із нами, має повідомити нас про це. 
Вартість участі (оплачується до початку конференції): 

350 грн для вітчизняних учасників 

15 USD для іноземних учасників. 

Оплату можна здійснити безготівковим розрахунком через термінали Приватбанку 

або систему Приват24 на картку 4149 4993 4277 6216. Одержувач: Вакар Вікторія , телефон 

+380967025873. Зверніть увагу, що зарахування коштів може зайняти від 1 до 3 днів. 
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Ми сподіваємося, що російське вторгнення в Україну буде подолано до запланованого 

часу нашої конференції. Оргкомітет конференції прийме рішення щодо очного, 

змішаного чи офлайн-формату конференції до 1 березня 2023 року. 
Якщо у вас виникли запитання щодо конференції, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою i.oliinyk@donnu.edu.ua 

ЗАСТОСУВАННЯ 

міжнародної науково-теоретичної конференції 

«Граматичні читання – XII» 

Прізвище, ім'я, по батькові учасника  
Місце роботи / навчання  
Позиція  
Ступінь 
 

 

ранг  
Домашня адреса  
Мобільний телефон  
електронна пошта 
 

 

Вибраний розділ  
Форма участі (очна/заочна)  

 

Окремим файлом у форматі *.doc подається заявка на участь у конференції: 

прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, звання, для аспірантів – спеціальність, 

місце роботи/навчання, посада, домашня адреса, тел. , e-mail, обраний розділ, форма 

участі (очна/заочна). Назва файлу (латинською мовою) має складатися з прізвища 

автора та слова « zaiavka », між ними Shift + дефіс, наприклад: petrenko_zaiavka.doc 

   

Вимоги до оформлення тез конференції 

Матеріали подаються в електронному вигляді в редакторі Word 97-2000 для 

Windows 98 2000, збережених у двох форматах *.rtf і *.pdf. Назви файлів (тільки 

латиницею) мають збігатися з прізвищем автора, наприклад: petrenko.rtf і 

petrenko.pdf. Обсяг матеріалів від 2 до 5 сторінок. 

Параметри сторінки: всі поля - 2 см. Розмір сторінки - А4. Шрифт Times New 

Roman, розмір 14, стиль «normal» («звичайний»). Якщо використовується інший 

шрифт, його необхідно надіслати окремим файлом. Міжрядковий інтервал – 1. 

Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без переносів. 

У першому рядку в правому куті напівжирними літерами друкуються ім’я та 

прізвище автора. На другому - назва міста (жирним курсивом). На наступному рядку 

друкується назва статті (по центру, великими напівжирними літерами). Текст 

представлено одним рядком нижче. приклад: 

Анатолій Прокопчук 

( Вінниця ) 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ГРАМАТИКА ВІДПОВІДНОСТІ 

 

Ілюстративний матеріал надруковано курсивом. Цитати в тексті публікації 

подаються в квадратних дужках [ ] із зазначенням номера джерела в списку 
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літератури (за потреби сторінок), наприклад: «...у праці З. Вендлера [1].. ."; « Поняття 

ввів І.Р.Вихованець [2, с.264]. Використовуються лапки «...». 

 Будь ласка, розрізняйте тире (–) і дефіс (-): різниця полягає в розмірі та 

наявності пробілів перед і після тире. Скорочення типу та ін., XVI ст., ініціали прізвищ 

( напр ., А. П. Зленко ), назви населених пунктів типу м. Київ, село Іванівка друкуються 

без інтервалу (натисніть Ctrl+Shift+Пробіл ). Тип абревіатури 90-ті, 1-й - через 

нерозривний дефіс (натиснути Ctrl+Shift+дефіс ). Примітки (виноски) робляться 

автоматично. 

Список літератури подається в алфавітному порядку згідно з ДСТУ 8302:2015 

"Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила оформлення". приклад: 

Література 

1. Сидорченко В. П. Теорія моделювання : моногр. Вінниця ТОВ «ПИСАННЯ» 2021. 

380 с. 

2. Ситар Х. В. Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів (для 

послідовності чотирьох слів). Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних 

закладах . Київ, 2017. № 35. с. 31−39. 

3. Старовойт С. В. Видавнича діяльність НАН України 

1918−1933 рр. : дисертація ... кандидата істор . Київ, 2003. 20 с. 

4. Стаббс Майкл. Словосполучення та семантичні профілі: про причину проблем 

із кількісними дослідженнями. Функції мови. 1995. 2,1. Стор. 23–55. 

Автори без наукового ступеня подають рецензію наукового керівника на 

поданий матеріал, засвідчену вченим секретарем установи або відділу кадрів. 

Матеріали, що не відповідають заявленій проблематиці чи правилам 

оформлення, не приймаються. Оргкомітет конференції залишає за собою право 

відхилити або повернути подані матеріали на доопрацювання. 

 


