Національна академія наук України
Інститут української мови
Рада молодих учених та відділ діалектології
Шановні колеги!
Рада молодих учених та відділ діалектології Інституту української мови НАН України
запрошує до участі у Всеукраїнській лінгвістичній школі-семінарі для молодих дослідників
«Діалектологічна майстерня», яка відбудеться 9 квітня 2020 р.
До участі запрошуємо студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених із
наукових установ та закладів вищої освіти України.
У межах школи-семінару, окрім виступів молодих учених, заплановано лекції і майстеркласи провідних науковців Інституту української мови НАН України та інших науковоосвітніх установ, презентації наукових проєктів і друкованих праць.
Школу-семінар буде присвячено темі «Діалектний текст: від звучання й записування
до інтерпретації».
Семінар відбудеться 9 квітня 2020 р.
Для участі в заході просимо надіслати заявку до 27 березня 2020 р. на електронну адресу
radamolodych_ium@ukr.net.
У заявці потрібно зазначити: прізвище, ім’я, по батькові автора(ів); місце роботи /
навчання (для студентів – курс); посаду; науковий ступінь, учене звання; назву доповіді;
телефон, e-mail; чи потрібен готель або гуртожиток.
Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників семінару.
Із питаннями звертатися до координаторів семінару:
Ткачук Марина Миколаївна, к. ф. н., голова Ради молодих учених ІУМ:
+38 (044) 278 59 74 (служ.); +38 (095) 555 29 92 (моб.).
Колєснік Людмила Ярославівна, к. ф. н., учений секретар відділу діалектології:
+38 (044) 279 20 07 (служ.); +38 (095) 363 45 20 (моб.).
Адреса Оргкомітету: вул. Грушевського, 4, кімн. 625, Київ-1, 01001, Україна.
Доповіді учасників передбачено опублікувати в електронному виданні Збірник праць
молодих учених Інституту української мови НАН України після семінару. На матеріали
чекаємо до 1 травня 2020 року.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ:
обсяг матеріалів – до 0,7 а.а.;
матеріали надсилати у форматах rtf та pdf;
шрифт – Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 1,5;
назву статті друкувати напівжирними літерами, 14 кегль, посередині;
приклади виділяти курсивом, значення слова подавати в семантичних лапках (‘ ’),
поняття та цитати – у звичайних (« »);
угорі праворуч – ім’я, по батькові та прізвище автора, у дужках – назва міста, де
навчається / працює автор;
після назви статті – анотація українською мовою (500 знаків) та ключові слова (3 –
7);
розділяти літературу і джерела;
список джерел подавати після списку літератури; у тексті джерело оформляти за
зразком: [АУМ 1, к. 22];
бібліографію оформляти відповідно до останніх рекомендацій МОН щодо
оформлення дисертацій, див., напр.: http://www.nas.gov.ua/publications/news/
Documents/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%
BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB.
pdf;
покликання на літературу в тексті оформляти за таким зразком: [1, 15], де 1 –
порядковий номер у бібліографічному списку, 15 – номер сторінки; номери позицій
розділяти крапкою з комою, напр.: [3, 25; 5, 47];
після списку джерел подати назву статті, анотацію (800 знаків) та ключові слова (3–
7) англійською мовою;
використовувати транскрипцію «Атласу української мови»;
додаткові шрифти надсилати разом із матеріалами.

До розгляду приймаємо статті, підготовлені на належному науковому рівні та
оформлені відповідно до вимог. Матеріали, оформлені не за вимогами, будуть повернуті
авторам на доопрацювання.
Редактори залишають за собою право відбору матеріалів.
Матеріали авторів без наукового ступеня мають бути письмово прорецензовані
науковим керівником (підписану рецензію необхідно надіслати разом зі статтею).
Зразки оформлення літератури та джерел:
1. Гриценко П. Ю. Ареальне варіювання лексики. Київ, 1990. 268 с.
2. Дзендзелівський Й. О. Спостереження над народною етимологією в українській мові.
Дослідження з української діалектології: зб. наук. праць. Київ, 1991. С. 6 – 46.
3. Непокупний А. П. Балто-українсько-південнослов’янські ізоглоси. Мовознавство.
1974. № 6. С. 56 – 61.
АУМ
СУМ

Атлас української мови: в 3-х т. Т. 1 – 3. К., 1984 – 2001.
Словник української мови: в 11 т. Т. 3. Київ: Наук. думка, 1970 – 1980.
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