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Києво-Могилянській академії 400 років.  

Шануємо минуле, творимо майбутнє. 

 

 

 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Центр європейських гуманітарних досліджень 

Науково-видавниче об’єднання «Дух і літера» 

Відділ міжнародного співробітництва 

Кафедра української мови 

 

 

Інформаційний лист 

 

20–21 жовтня 2016 р. в Національному університеті «Києво-Могилянська 

академія» за підтримки Міністерства культури України відбудеться 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток української мови в 

контексті перетворень сучасного українського суспільства: трансформація 

засадничих понять культури».  

 

Основна проблематика конференції:  

 

1. Територіальний і соціокультурний вимір мови: українська мова як 

рідна, друга, іноземна. 

2. Українська мова в Європі і світі: код культурної дипломатії. 

3. Українська мова в період воєнного конфлікту.  

4. Мовний портрет декомунізованого простору. 

5. Державний захист української мови. 

 

Робочі мови: українська, англійська. 

Матеріали конференції буде опубліковано в збірнику наукових праць 

«Мова : класичне – модерне – постмодерне».  

 

Усіх, хто бажає взяти участь у роботі конференції, просимо надіслати на 

електронну адресу  szerech@ukr.net, max@ukma.kiev.ua: 

1) заповнену заявку (реєстраційну форму) ‒ до 1 вересня 2016 року; 

2) статті до 1 жовтня 2016 року. 
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Вимоги до статей:  

Статті подавати в електронному вигляді в редакторі Word 97-2000 для 

Windows 98-2000, збереженому у двох форматах – *.doc і *.rtf. Назви файлів 

(тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc i 

petrenko.rtf. 

Параметри сторінки: усі поля 2 см. Формат аркуша – А 4. Шрифт Times 

New Roman, кегль 14, стиль «нормальний» («звичайний»). Міжрядковий 

інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1 см.  

На першому рядку ліворуч – шифр УДК (шрифт Times New Roman, кегль 

12, жирний). На другому ліворуч – прізвище, ім’я та по батькові автора (шрифт 

Times New Roman, кегль 14, курсив). У наступному рядку – назва статті 

(відцентрована, великими напівжирними літерами, шрифт Times New Roman, 

кегль 14). Через рядок – анотація українською мовою (до 5-6 рядків; шрифт – 

Times New Roman, кегль 12, курсив). У наступному рядку з абзацу – ключові 

слова (шрифт – Times New Roman, кегль 12).  

Зразок оформлення початку статті: 

 

УДК 811.161 

 

Петренко О.М. 

 

ПРЕДМЕТНА ГАЛУЗЬ ЗАГАЛЬНОМОВНОГО КОРПУСУ: 

ПИТАННЯ ПРО СУРЖИК 

 

Статтю присвячено загальній проблемі репрезентації в стандартному 

електронному текстовому корпусі національної мови, зокрема її 

літературного, територіального та соціолектного рівнів з урахуванням явища 

суржику. 

Ключові слова: корпус, літературна мова, територіальний діалект, 

соціальний діалект, суржик. 

 

Через рядок після анотації подати основний текст статті (вирівнювати за 

шириною). Ілюстративний матеріал друкувати курсивом. Покликання в тексті 

публікації оформлювати за допомогою квадратних дужок [ ] із вказівкою 

порядкового номера джерела в списку літератури та номера сторінки, 

наприклад: [4, с. 318], [10, с.12; 14, c. 8]. 

Зразок оформлення списку літератури: 

 

Список літератури 

1. Дзюбишина-Мельник Н. Суржик і суржикізми: стилістичні ресурси / 

Н. Дзюбишина-Мельник // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. – 

2010. – Т. 111. – С. 16–20.   



3 
 

2. Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком / Л. Масенко. – К. : Вид. дім 

«Києво-Могилян. акад.», 2011. – 135 с. 

3. Bilaniyk Laada. Contested Tongues : Language Politics and Cultural 

Correction in Ukraine /  Laada Bilaniyk. – Ithaca and London : Cornell University 

Press, 2005. – 203 p. 

 

Через рядок після списку літератури подати анотацію англійською мовою 

(шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив): ім’я та прізвище автора (ліворуч, 

курсивом), назва статті (по центру, великими літерами, напівжирний шрифт), 

текст, ключові слова.  

Зразок: 

  

THE CONTENT OF THE GENERAL CORPUS: WORD ABOUT THE 

SURZHYK 

 

The article deals with the general problem of the representation standard 

language, territorial and social dialects levels in the modern computer text corpus of 

the national language, with especially regard to the surzhyk. 

Keywords: corpus, standard language, territorial dialect, social dialect, surzhyk. 

 

До статті треба додати відомості про автора в окремому файлі у форматі 

*.doc : ім’я, по батькові та прізвище автора, науковий ступінь, учене звання, 

посада, місце роботи (повна назва установи), контактна інформація (поштова, 

електронна адреси, телефони). Назву файлу оформити за зразком: 

petrenko_vidomosti.doc. 

Роздрук матеріалів надсилати на адресу : кафедра української мови, 

Національний університет «Києво-Могилянська академія», вул. Г. Сковороди, 

2, м. Київ, 04070.  

Реєстраційна форма 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

 

Науковий ступінь,  

учене звання 

 

Посада   

Місце роботи  

Адреса  

Телефон  

Електронна пошта  

Тема доповіді  

 

Контакти: szerech@ukr.net, max@ukma.kiev.ua 425-60-75 (Світлана 

Немировська). 
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