
Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра української мови та літератури
Філологічний факультет

84116, Україна, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні науковці!
Запрошуємо  Вас  узяти  участь  у  Четвертій  всеукраїнській  заочній

науково-практичній  Інтернет-конференції  «Горбачуківські  студії:  Мовно-
літературний потенціал Донеччини в соціально-комунікативному просторі
України та світу»,  присвяченій 90-річчю від дня народження професора
В. Т. Горбачука. Робота конференції триватиме з 24 до 27 квітня 2019 року
(кафедра  української  мови  та  літератури  філологічного  факультету
Донбаського державного педагогічного університету).

Проблематика конференції:
1. Життя і творчість професора В.Т. Горбачука: уроки для нащадків.
2. Мовний та мовленнєвий матеріал у його структурній, семантичній та 

стилістичній інтерпретації.
3. Літературознавство та міжкультурна комунікація.
4. Письменники рідного краю.
5. Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури.
6. Фольклорна та етнографічна самобутність сучасності: проблеми 

досліджень, збереження, розвитку.
7. Педагогічні традиції та дидактичні інновації Донеччини.
8. Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті.
9. Культурно-просвітницький рух на Донбасі в контексті загальноукраїнських

подій.
10. Мистецький універсум Донеччини.

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді
До розгляду приймаємо тези за такими вимогами: редактор Word 97-

2003; шрифт Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5; абзацний відступ
– 1,25, усі поля – 2,5 см.  Покликання на літературу даються з позначенням
номера джерела в алфавітному списку; після номера джерела ставиться кома,
потім маленька літера с з крапкою: [14, с. 32]. 

Прізвище  автора  та  ініціали  подаються  жирним  курсивом  із
вирівнюванням  справа.  Нижче  в  центрі  прописними  літерами  жирним
шрифтом подається назва доповіді. Після пропуску одного рядка подається
текст. Після тексту пропускається один рядок і в центрі прописними літерами
жирним  шрифтом  набирається  слово  ЛІТЕРАТУРА.  Нижче  з  абзацу  з
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нумерацією  за  алфавітом  дається  використана  література  з  зазначенням
загальної  кількості  сторінок для книг і  початкової  і  кінцевої  сторінок для
статей. Література оформлюється за поданим нижче зразком.

Зразок: 
Швидка Н.В.

ОПИСОВО-ОБРАЗНІ ТЕОНІМИ В БІБЛІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Текст. Текст. Текст. 

ЛІТЕРАТУРА
1. Бибик С.  Стильова  розмовна  норма  та  розмовна  лексика  /  С. Бибик  //

Культура слова. – Вип. 74. – 2011. – С. 59 – 65.
2. Семеног О.М.  Культура  наукової  української  мови:  навч.  посіб.  /

О. М. Семеног. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.
3. Клименко Н.Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі:

монографія  /  Н.Ф. Клименко,  Є.А. Карпіловська,  Л.П. Кислюк.  –  К.:
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.

Робоча мова – українська.
Орієнтований обсяг тез – від 2 до 5 сторінок.
До  матеріалів  на  окремому  аркуші  потрібно  додати  відомості  про

автора (див. анкету-заявку учасника).
Вартість оргвнеску – 100 грн.

Тези, відскановану (сфотографовану) квитанцію про оплату та анкету-
заявку учасника просимо надіслати  до 1 квітня  2019 року на електронну
адресу кафедри української мови та літератури ukrkafedra@ukr.net. У полі
«Тема» листа зазначити: Горбачуківські студії-2019. 

Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному збірнику
«Горбачуківські студії. Випуск ІV» і розміщені на сайті ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет» www.slavdpu.dn.ua   (сторінка «Наука та  
інновації», далі – «Науково-видавнича діяльність») до початку конференції.
Усім учасникам конференції буде надіслано сертифікат.

Кошти за  оргвнесок просимо надсилати на картку Приватбанку
№ 5168 7572 9133 9838 Золотій Ользі Вікторівні 

Тези і відомості про автора(ів) подаються в електронному варіанті без
нумерації сторінок у вигляді прикріпленого файлу у форматі *doc (Word 97-
2003) .

Чекаємо цікавих доповідей!
Оргкомітет
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Координатори заходу:
Біличенко Ольга Леонідівна – 0502924718 
Горбачук Дмитро Васильович – 0952059439
Кочукова Наталія Іванівна – 0509358750 

Адреса оргкомітету:
Кафедра української мови та літератури

Донбаський державний педагогічний університет
вул. Г. Батюка, 19, м. Слов’янськ, 84116

e-mail: ukrkafedra@ukr.net.

Анкета-заявка учасника 
Прізвище ___________________________________________________
Ім’я ________________________________________________________
По батькові _________________________________________________
Науковий ступінь ____________________________________________
Вчене звання ________________________________________________
Організація, виш, школа ______________________________________
Посада ______________________________________________________
Домашня адреса (з індексом) ___________________________________
Контактний телефон (з кодом) _______________________________
E-mail _______________________________________________________
Назва доповіді ________________________________________________
Належність до теми окреслених питань  __________________________
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