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Шановні колеги! 

10 квітня 2019 року в Ніжинському державному університеті імені Миколи 

Гоголя відбудеться Всеукраїнська студентська конференція «Арватівські читання 

– 2019». 

Заплановано роботу таких секцій: 

1. Актуальні проблеми мовознавства. 

2. Інновації в методиці викладання мови та літератури. 

3. Сучасне перекладознавство. 

4. Літературознавчі студії. 

За результатами конференції буде підготовлено електронний збірник тез 

доповідей Всеукраїнської студентської конференції «Арватівські читання – 2019». 

Умови участі в конференції 

Для участі в конференції просимо до 20 березня 2019 року надіслати на 

електронну адресу оргкомітету (kafmovu@ndu.edu.ua) такі матеріали: 

 заявку на участь у роботі конференції (за поданою нижче формою): 

ФАЙЛ із назвою «Прізвище автора_номер секції_ЗАЯВКА.doc», наприклад: 

Андрієць О. М._1_ЗАЯВКА.doc; 

 тези доповіді: ФАЙЛ із назвою «Прізвище автора_номер 

секції_ТЕЗИ.doc», наприклад: Андрієць О. М._1_ТЕЗИ.doc; 

 

 

 
 

Оргкомітет 

mailto:kafmovu@ndu.edu.ua


Вимоги до оформлення тез 

1. Обсяг тез наукової доповіді – до 3-х сторінок формату А4; текстовий редактор – 

Microsoft Word 2003 (формат *.doc); береги: верхній, нижній, лівий – 20 мм, правий – 

10 мм; гарнітура – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,0; абзацний 

відступ – 10 мм; сторінки без нумерації; переносів і приміток не використовувати.  

2. Структура тез і параметри форматування елементів:  

– індекс УДК – ліворуч на першому рядку світлим прямим накресленням;  

– прізвище та ініціали автора (напівгрубим накресленням), курс і назва факультету 

– прямим накресленням у другому рядку з вирівнюванням ліворуч; 

– прізвище та ініціали наукового керівника (напівгрубим накресленням), науковий 

ступінь, посада – прямим накресленням у третьому рядку з вирівнюванням ліворуч; 

– навчальний заклад – світлим курсивом у наступному рядку з вирівнюванням 

ліворуч; 

– назва тез – через інтервал по центру великими літерами напівгрубого 

накреслення;  

– основний текст тез – через інтервал по ширині сторінки складання світлим 

прямим накресленням з абзацними відступами; 

– аналізований ілюстративний матеріал виділяти курсивом, за потреби – 

напівгрубим курсивом; 

– підзаголовок Література – через інтервал після тез, по центру сторінки 

складання напівгрубим накресленням; список літератури – в алфавітному порядку, з 

абзацними відступами; оформлення переліку джерел за ДСТУ 8302:2015. 

– покликання на використані джерела в тексті – у квадратних дужках із 

зазначенням номера джерела в переліку літератури, то́му й сторінки, напр.: [2, с. 30], [4, 

т. 8, с. 416]; 

– ініціали при прізвищах (напр.: Ф. С. Арват), назви географічних об’єктів (напр.: 

м. Ніжин), скорочення (напр.: 2019 р.) друкувати через нерозривний відступ 

(Ctrl+Shift+відступ); 

– розрізняти знаки дефіса (-) й тире (–). 

Зразок оформлення тез 

УДК 811.161.2’373.7 

Андрієць О. М., магістрантка 1-го курсу філологічного факультету 

Науковий керівник – Соловей М. С., кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови 

(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) 

 

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ ЗЕМЛЯ В УКРАЇНСЬКІЙ 

МОВІ 

 

Постановка наукової проблеми та її актуальність. 

Короткий аналіз досліджень цієї проблеми. 

Мета (завдання) наукової роботи. 

Формулювання основних результатів власного дослідження. 

Висновки та перспективи дослідження. 



 

Література 

1. … 

2. … 

3. … 



ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській студентській конференції  

«Арватівські читання – 2019» 

м. Ніжин, 10 квітня 2019 року 
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