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Вельмишановні колеги! 

 Горлівський інститут іноземних мов та Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської  в 

Любліні запрошують вас узяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-

конференції студентів і молодих науковців «Україністика: нові імена в науці», що 

відбудеться 06-07 травня 2022 року на базі кафедри української філології факультету 

соціальної та мовної комунікації ГІІМ ДВНЗ ДДПУ (м. Бахмут, Україна) та Інституту 

неофілології Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща). 

Передбачаємо роботу таких секцій: 

1. Актуальні проблеми україністики в галузі мовознавства, літературознавства та 

культурології.  

2. Актуальні питання лексикології, граматики, стилістики, лінгвістики тексту, 

дискурсології та дискурс-аналізу. 

3. Етно- та соціолінгвістика. Дослідження з української діалектології та історії мови. 

4. Українська мова та дослідження з компаративної лінгвістики. 

5. Українська література в контексті європейської культури. 

6. Сучасні технології навчання рідної та іноземної мови. 

7. Українська мова як іноземна. 

8. Медіаграмотність та критичне мислення в системі сучасної освіти. 
 

 Робочі мови – українська, білоруська, польська, болгарська, чеська, словацька, 

сербська, хорватська, англійська.  
 

 Для участі в Конференції до 30 березня 2022 року на електронну адресу Оргкомітету 

(giimconf@gmail.com) слід надіслати: 1) заявку (зразок додається, назва файлу – 

прізвище першого автора_zayavka: titova_zayavka); 2) текст доповіді (назва файлу – 

прізвище першого автора_номер секції: titova_3). 
 Видання матеріалів Конференції планується до початку її роботи.  

Вимоги до оформлення тез доповіді: 

▪ обсяг – 2-3 сторінки (формат А4); 

▪ шрифт: Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1; поля з усіх боків – 2 см; 

абзац – 1,25;   

▪ текстовий редактор Microsoft Word (*rtf); 

▪ формули подають у форматі Microsoft Equation; 

▪ текст набирається без переносів; 
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▪ бібліографічні покликання в тексті беруться у квадратні дужки: перша цифра – номер 

джерела  за списком, друга – номер сторінки; номер джерела та номер сторінки розділяються 

комою з пробілом, номери джерел – крапкою з комою, наприклад: [3, с. 165]; [3; 5]; 

▪ приклади в статті виділяються курсивом; 

▪ після тексту тез через один інтервал подається список літератури (Література) в 

алфавітному порядку за ДСТУ 8302:2015. 

Зразок оформлення тез доповіді: 

Ємельянова Ганна, 

Зейналова Аліна  

Горлівський інститут іноземних мов 

Науковий керівник – канд. філол.наук, доцент Тітова О.Б. 

м. Бахмут 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМИ Й УЗУСУ 

(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ 

ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ЛЕКСИКИ) 

 Текст, текст, текст… 

 

Література 
 

Зразок заявки (на  кожного  учасника окремо) за покликанням: 

 
1. Назва секції   

2. Назва доповіді  

3. Прізвище, ім’я, по батькові  

4. Назва навчального закладу (повністю).  

5. Домашня адреса, контактні телефони, e-mail  

6. Науковий ступінь, учене звання, прізвище, ім’я, 

по батькові, контактні телефони, e-mail наукового 

керівника 

 

7. Форма участі в конференції:  виступ із доповіддю 

публікація тез доповіді 

слухач 

8. Покликання для генерування сертифіката  https://forms.gle/E2xUn2Rp5yQJhpgZ8 

(активне після 7 травня 2022 року) 

Одержання заявки на участь та доповіді Оргкомітет обов’язково підтверджує 

повідомленням на вказану електронну адресу.  

Телефон для довідок: 

+ 38 (066) 305 27 91 – Тітова Ольга Борисівна  

(e-mail: o.titova@forlan.org.ua) 
ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:  

giimconf@gmail.com 
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