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Запрошуємо Вас на
XV Міжнародну наукову конференцію
«Проблеми української термінології
СловоСвіт 2018»,
яка відбудеться в Національному
університеті «Львівська політехніка»
4–6 жовтня 2018 року

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
 Теоретичні засади термінознавства та

лексикографії
 Лексикографія та міжмовні зв’язки
 Нормування та стандартизація

термінології
 Термінологія

природничих
знань
(фізична,
хеміко-біологічна,
технічна,
військова, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)

 Термінологія гуманітарних знань

(мовознавча, суспільно-політична, правнича,
спортивна, філософсько-богословська тощо)

♦ Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.
♦ Доповідь на секційному засіданні – 10 хв.
♦ Виступ у дискусії, повідомлення – 5 хв.
ЯК ОФОРМИТИ СТАТТЮ
1. Обсяг статті: не менше, ніж 3 сторінки (у
Вісник – не менше, ніж 5 сторінок).
2. Структура статті має відповідати вимогам
до фахових видань України й складатися з таких
частин: 1) суть проблеми; 2) аналіз останніх
досліджень та публікацій; 3) формулювання
мети статті; 4) виклад основного матеріялу;
5) висновки; 6) перелік літератури.
3. Текстовий
файлу .rtf.

редактор:

MS Word,

формат

4. Сторінка формату А4 (210х297 мм); береги:
лівий – 1,8 см, правий – 2,5 см, верхній – 2 см,
нижній – 2,7 см.
5. Текст: шрифт Times New Roman, розмір 12; у
разі використання інших шрифтів подати їх
електронні версії. Міжрядковий проміжок – 1,5;
відступ першого рядка – 1 см. Посилання на літературу в тексті подати за взірцем: [7, с. 19; 8,
с. 237; 12]. Підзаголовки виокремити посередині рядка грубим шрифтом Times New Roman
розміру 11.

6. Рядки: 1-й рядок правобіч – номер УДК
(грубий шрифт); 2-й правобіч – ім’я та прізвище
автора (грубий шрифт); 3-й правобіч – повна
назва організації; через рядок – посередині
назва статті (грубий шрифт, розмір 14); через
рядок – правобіч (похилий шрифт): знак ©,
автор(и), рік видання; через рядок – анотація
українською мовою (до 60-ти слів); через
рядок – анотація англійською (до 60-ти слів);
після анотацій перелічити ключові слова
кожною мовою (до 8-ми слів); через рядок –
текст статті.
7. Нумерований перелік літератури подати в
кінці статті одним абзацом через крапку з комою
(шрифт похилий) за абеткою.
8. Рисунок (діаграма): у форматі TIF, JPG або
BMP з розрізнювальною здатністю від 300 dpi
додатково подати окремим файлом; рисунок,
вико-наний засобами MS Word, згрупувати в
один об’єкт; розмір шрифту – 10.
9. Таблиці: у форматі МS Word; заголовок подати над таблицею правобіч (похилий шрифт),
напр., Таблиця 1; назва таблиці – у наступному
рядку посередині (грубий шрифт).
10. У тексті не використовувати переноси та
автоматичну нумерацію приміток.
11. Підпис автора (-ів) у кінці статті.

ЯК ПОДАТИ МАТЕРIЯЛИ
 Комплект матеріялів: 1) два роздруки статті,
оформленої відповідно до правил (див. Як
оформити статтю); 2) електронна версія
статті; 3) заповнена Анкета учасника
 Вартість публікації 1 сторінки – 10 EUR
 Організаційний внесок – 50 EUR
Оргкомітет прийматиме оплату за публікацію та організаційний внесок під час реєстрації учасника конференції. Учасникові, який не
зможе приїхати на конференцію, потрібно переказати кошти на вказану адресу оргкомітету.
 Матеріяли надіслати до 30 червня 2018 р. на

адресу оргкомітету конференції; після зазначеного терміну (але не пізніше 15 липня)
оплата за кожну сторінку – 20 EUR
Зі зразком оформлення статті та переліку літератури можна ознайомитися на інтернет-сторінці
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk.htm
Редколегія не розглядатиме статтю, оформлену з порушенням вимог або яка не відповідає
тематиці конференції.
Редколегія перевірятиме рукописи статей на
академічний плагіат у системі Unicheck.

За рекомендацією редколегії доповіді, виголошені на конференції, буде опубліковано у
Збірнику наукових праць учасників конференції або у Віснику Національного університету
«Львівська політехніка» серія «Проблеми української термінології» та розміщені на інтернетсторінці Технічного комітету стандартизації
науково-технічної термінології.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
НУ «Львівська політехніка»,
гол. корпус, к. 237,
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна
тел./факс: +38 032 258-22-56
е-пошта: rytsar@polynet.lviv.ua
http://tc.terminology.lp.edu.ua
ПРОЖИВАННЯ
Інформацію про готелі Львова розміщено
в інтернеті: http://hotels24.lviv.ua
Організатори можуть забронювати місце в
готелі-гуртожитку НУ «Львівська політехніка»
(вул. Відкрита, 1, корп. 10, тел. +38 032 238-60-20).
Для цього потрібно зробити відповідний запис в анкеті та подати її до оргкомітету.

Міністерство освіти і науки України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний
центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»
Національний університет «Львівська політехніка»
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
Наукове товариство імені Шевченка
Наукове товариство імені Шевченка в Америці
Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені
Т. Шевченка
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«Яке прекрасне рідне слово!
Воно – не світ, а всі світи»
В. Сосюра
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Україна, Львів

