
Національна академія наук України 

Інститут української мови 

 

Шановні колеги, пані та панове! 

 

Відділ лексикології, лексикографії 

та структурно-математичної лінгвістики 

Інституту української мови НАН України 

 

5–6 вересня 2022 року 

проводить Міжнародну наукову конференцію  

Лексикографічна парадигма ХХІ ст.:  

До 100-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора 

Леоніда Сидоровича Паламарчука  

 

Передбачено заслухати та обговорити доповіді з проблем: 

 теорія та практика сучасної лексикографії; 

 українська історична лексикографія; 

 засади та методологія укладання словників різних типів; 

 джерельна база словників ХХІ ст.; 

 лексикографія і міжкультурна комунікація; 

 тлумачна лексикографія; 

 комп’ютерна лексикографія та створення лінгвістичних баз даних;  

 засади авторської лексикографії і римографії; 

 термінологічна лексикографія; 

 перекладна лексикографія; 

 ономастична лексикографія; 

 фразеографія; 

 лексикографічне моделювання результатів досліджень з етнолінгвістики, 

соціолінгвістики, стилістики та культури мови. 

 

Конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 4 в 

мішаному форматі (у приміщенні Інституту української мови НАН України та 

онлайн на платформі Google Meet). 

Робочі мови – українська та інші слов’янські. 

 

 

Для участі в конференції просимо до 1 серпня 2022 року на електронну 

адресу slovsprava@ukr.net надіслати лист (тема листа «Конференція»), який 

mailto:slovsprava@ukr.net


міститиме заповнену реєстраційну форму учасника конференції (назва файлу 

«Прізвище автора_заявка»). Форму заявки подано в додатку А. 

 

За результатами конференції буде опубліковано збірник наукових праць. 

Вимоги до оформлення статей подано в додатку Б. 

 

Контакти для довідок: 

Електронна пошта відділу лексикології, лексикографії та структурно-

математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України: 

slovsprava@ukr.net. 

Цигвінцева Юлія Олександрівна, секретар оргкомітету конференції: 

julivoznuk@gmail.com, тел. +38(093) 260-78-09. 

 

 

З повагою 

Оргкомітет конференції 
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ДОДАТОК А 

 

ЗАЯВКА  

 

на участь у Міжнародній науковій конференції  

«Лексикографічна парадигма ХХІ ст.:  

До 100-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора 

Леоніда Сидоровича Паламарчука» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь, учене звання  

Місце роботи, посада  

(із зазначенням кафедри, відділу) 

 

Електронна адреса  

Контактний телефон  

Поштовий індекс, адреса для зв’язку і 

пересилання збірника  (після конференції) 

 

Назва доповіді  

Коротка анотація обсягом 5–7 рядків  

 

 

 

 

 



ДОДАТОК Б 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

 

Матеріали просимо подавати як файл у форматі Word 97 (або пізніша 

версія) та надсилати на електронну адресу slovsprava@ukr.net або 

irysamojlova@ukr.net.  Назва файлу має містити прізвище автора, наприклад: 

Мазур_стаття.doc. 

Обсяг публікації – до 10 сторінок.  

Технічні параметри: набір тексту виконувати в редакторі Word, формат 

файлу .doc; формат сторінки А4; гарнітура Times New Roman; розмір кегля – 14; 

міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см, поля: праве – 1,5 см, 

ліве, верхнє, нижнє – 2,5 см.  

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

 необхідно розрізняти дефіс (-) і тире (–). Скорочення на зразок і т. ін., 

ініціали при прізвищах (Г. М. Гнатюк) друкувати через нерозривний 

проміжок (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+проміжок); 

скорочення на зразок 80-ті, 12-го – через нерозривний дефіс (одночасне 

натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс); 

 перший рядок статті – ініціали та прізвище автора, у дужках – назва міста 

(правий кут, напівжирний шрифт, курсив), 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, сторінки, напр.: 

[Винник 1966: 47], покликання на лексикографічні праці оформляти в 

круглих дужках із вказівкою умовного скорочення праці, тому (якщо 

кількатомне видання), сторінки, напр.: (СУМ ІІІ: 79); 

 список «ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ», 

«ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ПРАЦЬ» та «ЛІТЕРАТУРУ» подавати в 

алфавітному порядку; друкувати через один рядок після основного тексту 

(великими літерами, по центру, напівжирний шрифт); 

 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). 
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Зразок оформлення статті: 

О. В. Петренко (Київ) 

 

ОДИН З АСПЕКТІВ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ ТЕРМІНІВ 

 

Перший рядок статті – ініціали та прізвище автора, у дужках – назва міста 

(правий кут, напівжирний шрифт, курсив), 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, 

сторінки, напр.: [Винник 1966: 47], покликання на лексикографічні праці 

оформляти в круглих дужках із вказівкою умовного скорочення праці, тому 

(якщо кількатомне видання), сторінки, напр.: (СУМ ІІІ: 79). 

Список «ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ», 

«ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ПРАЦЬ» та «ЛІТЕРАТУРУ» подавати в алфавітному 

порядку; друкувати через один рядок після основного тексту (великими 

літерами, по центру, напівжирний шрифт). 
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Матеріали для друку просимо подавати в Оргкомітет до 1 січня 2023 року. 

 


