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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас узяти участь у Всеукраїнській науковій інтернет-конференції 

“ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 

КОМУНІКАТИВНОМУ ВИМІРІ”, що відбудеться 17 березня 2022 року на базі 

Національного університету “Острозька академія”. 

 

Роботу конференції заплановано за такими напрямами: 

1. Лексико-семантичні особливості української мови в сучасному дискурсі. 

2. Граматична структура української мови: традиції і сучасність. 

3. Комунікативний вимір функціювання української мови. 

4. Моделі літературної комунікації в художньому тексті. 

Учасники матимуть змогу опублікувати матеріали (статті) у фаховому науковому 

журналі «Наукові записки Національного університету “Острозька академія”». Серія 

“Філологія” (присвоєно категорію “Б” за Наказом Міністерства освіти і науки України від 

29.06.2021 №735). Журнал проіндексовано в наукометричних базах Index Copernicus 

ICV 2019: 68,68 та Google Scholar. Кожній статті буде присвоєно індекс DOI. 

Конференція відбудеться ДИСТАНЦІЙНО. 

Можливі такі форми участи: 

1) доповідь; 

2) доповідь і публікація статті у фаховому збірнику. 

Робоча мова конференції – українська. 

 

Вимоги до змісту й технічного оформлення тексту статті 

До друку буде взято статті, що відповідають тематиці журналу і які автор/автори не 

публікували раніше. Відповідно до чинних вимог наукова стаття повинна містити такі 

обов’язкові елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими й практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання проблеми й на які опирається автор; виокремлення не вирішених 

раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено статтю; формулювання цілей статті 

(постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

здобутих наукових результатів; висновки дослідження й перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямі. 

Інформація на першій сторінці:  

1) e-mail (верхній лівий кут, жирним шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт); 

2) ORCID та Researcher ID (верхній лівий кут, жирним шрифтом Times New Roman, розмір 

– 14 пт); 

3) шифр УДК (верхній правий кут, жирним шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт); 

4) відомості про автора українською мовою (вирівнювання по центру, курсивом 

Times New Roman, розмір – 14 пт): прізвище, ім’я і по батькові автора; науковий ступінь, 

посада; назва закладу освіти (місце роботи); 

5) назва статті українською мовою (вирівнювання по центру, великими літерами жирним 

шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт); 



6) анотація обсягом не менше 200 слів і ключові слова українською мовою (курсивом 

Times New Roman, розмір – 14 пт, абзацний відступ – 1,25 мм); 

7) відомості про автора англійською мовою (вирівнювання по центру, курсивом 

Times New Roman, розмір – 14 пт): прізвище, ім’я і по батькові автора; науковий ступінь, 

посада; назва закладу освіти (місце роботи); 

8) назва статті англійською мовою (вирівнювання по центру, великими літерами жирним 

шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт); 

9) анотація обсягом не менше 200 слів і ключові слова англійською мовою (курсивом 

Times New Roman, розмір – 14 пт, абзацний відступ – 1,25 мм). 

Пропустивши один рядок, набирати основний текст статті в текстовому редакторі 

MS Word шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний 

відступ – 1,25 см. Вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 25 мм; праве, верхнє, нижнє 

– 20 мм. 

У тексті не допускати вирівнювання пропусками (для цього використовувати параметри 

абзацу); чітко диференціювати тире (–) і дефіс (-); послідовно використовувати лапки́-ла́пки 

(“…”).  

Покликання на використані джерела оформлювати за стилем АРА у круглих дужках, 

указуючи автора, рік публікації та сторінку, напр., (Масенко, 1999: 364). Діапазон сторінок 

позначати, використовуючи тире без пропусків з обох боків (Плющ, 2018: 64–65). Декілька 

джерел відділяти крапкою з комою (Шевченко, 1998; Тараненко, 2015). 

Після тексту статті через один рядок подати список використаної літератури. Слово 

ЛІТЕРАТУРА друкувати напівжирними шрифтом по центру. Список джерел оформляти за 

абеткою згідно з вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. 

Після літератури подати REFERENCES (назва по центру, жирним шрифтом), 

оформлений згідно зі стандартом APA. 

Для транслітерації українського тексту латиницею використовувати безкоштовний сайт 

https://slovnyk.ua/translit.php (вибираємо варіант американська); російського – сайт 

http://fotosav.ru/services/transliteration.aspx.  

У REFERENCES, окрім класичної транслітерації, обов’язково подати переклад 

англійською мовою назви публікації та видання. Наприклад: 
Kozelko, I. R. (2020). Terminolohichna diyal'nist' V. Simovycha na pochatku XX st.  [Terminological activity of 

Vasyl Simovych at the beginning of the XX century]. Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu «Ostroz'ka 

akademiya»: Seriya «Filolohiya» [Scientific Proceedings of Ostroh Academy National University: Philology Series], 10 

(78), 120–123 [in Ukrainian]. 

Обсяг статті – 10–18 сторінок із анотаціями, таблицями, схемами, рисунками та 

літературою. Файл із матеріалами зберігати у форматах RTF, DOC. 

Усі статті буде перевірено на наявність плагіату за допомогою програми Unicheck, а 

результати перевірки надіслано авторам індивідуально. 

Статті, що не будуть відповідати зазначеним вимогам, а також унікальність яких 

становитиме менше 70%, редколегія повертатиме на допрацювання. 
 

Для участи в роботі конференції до 1 березня 2022 року потрібно: 

1) заповнити заявку за покликанням: 

https://forms.gle/JazYe5n1eJiPPPgZA 

або QR-кодом:  

2) обов’язково сплатити організаційний внесок у розмірі 100 грн і надіслати копію 

квитанції про оплату; 

3) подати статтю (оплата за сторінку – 70 грн; оплата за присвоєння індексу DOI –

100 грн) і копію квитанції про оплату; 

4) додати рецензію наукового керівника, засвідчену печаткою (для осіб без наукового 

ступеня).  

Усі матеріали, названі за зразком Луцюк_стаття, Луцюк_квитанція, надіслати на 

е-адресу оргкомітету konf.ostroh@gmail.com.  

 

Номер картки ПриватБанку для перерахунку коштів: 5168745109327434 (Шостюк 

Зоряна Володимирівна). 

https://slovnyk.ua/translit.php
http://fotosav.ru/services/transliteration.aspx
https://forms.gle/JazYe5n1eJiPPPgZA
mailto:konf.ostroh@gmail.com


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

Е-mail  

ORCID 0000-0000-0000-0000 

Researcher ID E-0000-0000 

  УДК 

 

Прізвище, ім’я та по батькові автора 

науковий ступінь, посада,  

назва ЗВО 

 

НАЗВА СТАТТІ 

 

Анотація. 

Ключові слова:  

Full name of the author 

scientific degree, position,  

university 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

 

Annotation. 

Keywords:  

 

(виклад основного матеріалу) 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

REFERENCES 
 

Контактна інформація: 

+380979015937 – Шостюк Зоряна Володимирівна 

e-mail: konf.ostroh@gmail.com 

Адреса оргкомітету: 

кафедра української мови і літератури, 

Національний університет «Острозька академія», 

просп. Незалежності, 3, 

м. Острог, Рівненська обл. 

35800 

mailto:konf.ostroh@gmail.com

