Національна академія наук України
Інститут української мови
Український комітет славістів

Шановні колеги!
Відділ лексикології, лексикографії
та структурно-математичної лінгвістики
Інституту української мови НАН України
7 – 8 грудня 2017 року
проводить Міжнародну наукову конференцію
Теорія і практика
української та слов’янської лексикографії :
традиції і сьогодення
До 90-річчя Галини Макарівни Гнатюк
Передбачено заслухати та обговорити доповіді з проблем:
– теорії та історії тлумачної і перекладної лексикографії;
– сучасної та історичної української лексикології;
– комп’ютерної лексикографії та лінгвістичних баз даних;
– авторської лексикографії;
– термінологічної лексикографії;
– типології словників та принципів створення історичних,
етимологічних, діалектних, ономастичних, граматичних та ін.
лексиконів;
– лексикографічне моделювання результатів досліджень з
етнолінгвістики, соціолінгвістики, стилістики та культури мови.
Конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 4.
Робочі мови – всі слов’янські.
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До участі запрошуємо українських та зарубіжних учених. Зацікавлених
осіб просимо до 1 серпня 2017 року подати до Оргкомітету заявки із
зазначенням теми доповіді (разом з короткою анотацією обсягом 5 – 7 рядків),
наукового ступеня (звання), місця роботи, контактних координат, необхідності
бронювання місць у готелі, терміну перебування.
За результатами конференції буде опубліковано збірник наукових праць.
Матеріали просимо подавати як файл у форматі Word 97 (або пізніша
версія) та в друкованому варіанті або надсилати за електронною адресою:
slovsprava@ukr.net

Назви файлів мають відповідати прізвищеві автора

(латиницею). Обсяг статті – до 10 сторінок.
Вимоги до оформлення матеріалів:
– поля: праве – 1.5 см; ліве, верхнє та нижнє – по 2.5 см;
– гарнітура Times New Roman; розмір 14; інтервал звичайний;
– абзацний відступ 0.5 см, міжрядковий інтервал 1.5;
– необхідно розрізняти дефіс (-) і тире (–). Скорочення на зразок і т. ін.,
ініціали при прізвищах (Г. М. Гнатюк) друкувати через нерозривний пробіл
(одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл); скорочення на зразок 80-і, 12го – через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс).
Зразок оформлення статті:
Ольга Петренко (Київ)
Один з аспектів лексикографічної фіксації термінів
Перший рядок статті – ім’я і прізвище автора, в дужках – назва міста
(правий кут, напівжирний шрифт), через рядок – назва статті (великими
літерами, по центру, напівжирний шрифт). Через один рядок після назви
подавати основний текст статті (вирівнювання – за шириною). Ілюстративний
матеріал друкувати курсивом. Покликання в тексті на наукову літературу
оформляти у квадратних дужках із вказівкою прізвища автора, року видання,
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сторінки, напр.: [Винник, 1966, 47], покликання на лексикографічні праці
оформляти у круглих дужках із вказівкою умовного скорочення праці, тому
(якщо кількатомне видання), сторінки, напр.: (СУМ ІІІ: 79).
Список лексикографічних праць подавати в алфавітному порядку. Назву
«Лексикографічні праці» друкувати через один рядок після основного тексту
(по центру, напівжирний шрифт).
Література
1. Гнатюк Г. М. Дієприкметник у сучасній українській літературній мові. –
К.: Наукова думка, 1983. – 245 с.
2. Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична
структура слова. – Х.: Вища шк., 1977. – 114 с.
3. Плющ

М. Я.

Лексикографічне

тлумачення

дієслівної

лексеми

//

Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія.
Леонідові Сидоровичу Паламарчукові / Інститут української мови НАН
України; відп. ред. І. С. Гнатюк. – К.: КММ, 2012. – С. 193 – 197.
– список джерел, скорочень подавати в алфавітному порядку, після
списку літератури, між скороченням і повною назвою джерела – знак
табуляції, напр.:
Лексикографічні праці
СУМ – Словник української мови: в 11-и т. / За ред. І. К. Білодіда– К. :
Наукова думка, 1970 – 1980.
СУМ V – Словник української мови: в 11-и т. Т. V / За ред. І. К. Білодіда.
– К. : Наукова думка, 1974. – 840 с.
– посилання на джерела ілюстративних матеріалів робити у квадратних
дужках, напр.:
.../ Далі йду тим шляхом до мети / І несу покути свій тягар [Забашт: 45].
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– назву, абзаци, відомості про автора та інше не форматувати за
допомогою знака проміжку, стилями заголовків тощо.
– спеціальні шрифти (у разі їх використання) надсилати разом із файлом
статті

або

прикріплювати

до

тексту

(Сервіс–Параметри–Збереження–

Приєднати шрифти TrueType).
Матеріали для друку просимо подавати в Оргкомітет до 1 вересня 2017
року.
Заявки для участі у конференції просимо надсилати до 1 серпня 2017 року
Дюндик Олені Андріївні, матеріали для друку – Ірині Анатоліївні
Самойловій (відділ лексикології, лексикографії та структурно-математичної
лінгвістики, Інститут української мови НАН України, вул. Грушевського, 4,
м. Київ, 01001), e-mail: slovsprava@ukr.net
Телефон для довідок: (044) 279-60-17; 050 531 40 90; 067 260 30 42.
Проїзд, харчування, проживання – за рахунок учасників.

Оргкомітет

