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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо вас до участі  

в Міжнародній науковій конференції 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИНТАКСИСУ:  

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», 

присвяченій 110-річчю від дня  

народження професора Іларіона Слинька, 

що відбудеться в Чернівцях 16‒17 червня 2022 р. 

  



НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Формально-граматичні параметри синтаксичних одиниць: проблеми 

типології, кваліфікації та історичного обґрунтування. 

2. Функційно-семантичний контекст синтаксичних одиниць. 

3. Комунікативний синтаксис і лінгвопрагматика. 

4. Категорійний синтаксис і новітні аспекти дослідження синтаксичних 

одиниць. 

5. Експресивний синтаксис і письменницький мовостиль. 

6. Діалектний синтаксис у контексті експлікації регіонального в мові. 

7. Синтаксис і дискурсивно-жанрові форми української мови. 

8. Філософські та соціокультурні аспекти синтаксичних досліджень. 

9. Синтаксична лінгвоперсонологія. 

10. Синтаксис у сучасній лінгводидактичній парадигмі. 

 

У роботі конференції передбачено круглий стіл «Концептуальні засади 

синтаксичної теорії професора Іларіона Слинька». 

 

Умови участі в конференції: охочим узяти участь у конференції до 

1 травня 2022 р. потрібно надіслати на електронну скриньку ksum-

dpt@chnu.edu.ua тези доповіді, авторську довідку та квитанцію про оплату 

оргвнеску. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Обсяг – 2 сторінки. 

Назва файлу: Прізвище_тези. 

Формат А4, редактор Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5 пт, усі поля сторінки – 20 мм, відступ першого 

рядка – 1 см. 

Тези повинні бути стилістично й технічно відредаговані, представлені в 

такій послідовності: 

 назва тез (вирівнювання по центру, напівжирне накреслення, великі 

літери); 

 прізвище, ім’я автора (вирівнювання по центру, напівжирне 

накреслення); 

 науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора, електронна 

адреса (вирівнювання по центру, курсив, без скорочень); 

 основний текст (вирівнювання по ширині); 

 список використаної літератури, оформлений згідно з Національним 

стандартом України ДСТУ 8302:2015. 

Тези доповідей будуть опубліковані до початку роботи конференції. 

Організаційний внесок становить 200 грн, що передбачає друк програми 

конференції, збірника тез і сертифіката. Кошти необхідно переказувати на 

картку ПриватБанку 4149499116092410 (одержувач – Струк Іванна 
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Михайлівна), копію квитанції про оплату надсилати на електронну адресу 

кафедри ksum-dpt@chnu.edu.ua.  

За матеріалами конференції буде видано колективну монографію 

«СУЧАСНІ МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ: КОНЦЕПЦІЇ, ПАРАДИГМИ, 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ». Її вихід заплановано до початку роботи наукового 

форуму, тому просимо надсилати статті до 1 травня 2022 р. Оплата ‒ 60 грн за 

одну сторінку. Кошти необхідно переказувати на картку ПриватБанку 

5168745017719268 (одержувач – Тесліцька Галина Іллівна), копію квитанції про 

оплату надсилати на електронну адресу кафедри ksum-dpt@chnu.edu.ua.  

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ  

КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ 

Обсяг – 20‒25 сторінок. 

Назва файлу: Прізвище_монографія. 

Формат – A4; орієнтація – книжкова; формат – Microsoft Word (розширення 

*.doc або *.docx); усі поля сторінки – 20 мм, відступ першого рядка – 1 см; 

основний шрифт – Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал – 1,5 пт; 

вирівнювання тексту – по ширині. 

Малюнки й таблиці необхідно подавати безпосередньо в тексті, де вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці.  

У тексті необхідно використовувати символи лише такого зразка: « » – 

лапки; (-) – дефіс; (–) – тире. 

Послідовність розміщення структурних елементів: 

 1-й рядок – ім’я та прізвище автора / авторів (жирний шрифт, курсив, 

вирівнювання – за правим полем);  

 2-й рядок – назва статті (великі літери, жирний шрифт). 

Вирівнювання – по центру; 

 3-й рядок – порожній; 

 з 4-го рядка – анотації українською та англійською мовами (5‒8 

рядків), ключові слова англійською та українською мовами (7‒10 

слів) і текст статті. 

Після основного тексту (посередині) – Література. Бібліографічні 

джерела  подавати в алфавітному порядку з дотриманням стандартів ДАК 

України (ДСТУ 8302: 2015). Посилання на літературу в тексті зазначати у 

квадратних дужках, наприклад: [7, с. 28] або [4, с. 15; 8, с. 26], у яких перша 

цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – 

відповідну сторінку в цьому джерелі. Одне джерело (без сторінок) 

відокремлюється від іншого крапкою з комою [5; 8; 12]. 

Матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–

3 рівнозначних за обсягом параграфи й висновки (1 сторінка). 

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і 

посилань, а також за дотримання авторських прав. 

Редакційна колегія залишає за собою право рецензувати та редагувати 

надіслані матеріали, здійснювати перевірку рукопису на наявність / відсутність 

ознак академічного плагіату, використовуючи ліцензійну систему «Unicheck». 
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АВТОРСЬКА ДОВІДКА 

учасника Міжнародної наукової конференції  

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИНТАКСИСУ: 

 СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ» 

 

Чернівці, 16‒17 ЧЕРВНЯ 2022 р. 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника  

Місце роботи   

Посада  

Науковий ступінь, учене звання  

Контактний телефон  

E-mail  

Назва доповіді  

Напрям роботи конференції (секція)  

Участь у круглому столі: так / ні  

Участь у конференції: очна / заочна  

Публікація матеріалів у колективній 

монографії: так / ні 

 

Інформація для надсилання 

друкованих примірників (ПІБ, номер 

телефону, місто, адреса та номер 

відділення Нової пошти) 

 

 

Координатори конференції: Світлана Шабат-Савка (0507038586; 

0974502286); Іванна Струк (0663078283); Галина Тесліцька (0980636944); 

Наталія Шатілова (0509183329).  

Контактний телефон: (0372) 58-48-32 – кафедра сучасної української 

мови. 

Шановні колеги! Запрошуємо до співпраці! 

Сподіваємося на теплу зустріч у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича. 

 

З ПОВАГОЮ ‒ ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 


