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Міжнародна міждисциплінарна науково-практична  краєзнавча конференція 

 

ДОЛЯ ПОЛЯКІВ І ДОЛЯ ВІТЧИЗНИ: ПОГЛЯД КРІЗЬ СТОЛІТТЯ 

(Мовно-історичний портрет польської спільноти на Поділлі) 

 

До участі у конференції запрошуємо дослідників  

із різних галузей гуманітаристики та соціальних наук:  

філологів, істориків, філософів, культурологів, соціологів, українознавців 

 

Час та місце проведення: 

21 листопада  2019 року 

м. Вінниця 

 

НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:  

1. Міжкультурний міжмовний діалог: виклики історії та сучасні 

погляди. 

2. Поляки в подільському контексті: література, культура. 

3. Від Хто Я до Хто Ми: проблема національно-мовної ідентичности. 

4. Літературними стежками Поділля: на перетині української та 

польської ідентичности. 

5. Інтерпретація і контрінтерпретація слова і тексту у 

міжкультурному  просторі. 

6. Мовний портрет подільських поляків: синхронія й діахронія. 

7. Внесок польської спільноти у розвиток Поділля. 

8. Визначні постаті польської історії у фокусі Поділля. 

9. Репресивна політика тоталітарної влади щодо поляків на Поділлі. 

10. Польські місця пам’яті на Поділлі. 

11. Українсько-польські відносини. 

 



Робочі мови конференції – українська, польська, англійська. За 

матеріалами конференції буде надруковано збірник тез.  

 

Для участі в конференції просимо до 15 листопада 2019 року надіслати 

матеріали за напрямами – 1, 2, 3, 4, 5, 6 електронною поштою Гринчук 

Оксані Михайлівні (на її скриньку (hrynchuk.o@donnu.edu.ua); в копію: 

Гаврилюк Олена Андріївна (o.havryliuk@donnu.edu.ua)); за напрямами  7, 8, 9, 

10, 11 – електронною поштою Пятницьковій Ірині Володимирівні (на її 

скриньку (i.piatnytskova@donnu.edu.ua)).  

Матеріали  мають містити: заявку, анотацію статті (500-600 знаків) та 

ключові слова (5-6 слів).  Ця анотація має бути обов’язковим елементом 

майбутнього тексту доповіді. До початку конференції електронний варіант 

програми конференції розміщуватиметься на сайті університету 

(www.donnu.edu.ua). 

Участь у конференції безкоштовна. 

 

Заявка 

на участь у Міжнародній науково-практичній  

«ДОЛЯ ПОЛЯКІВ І ДОЛЯ ВІТЧИЗНИ: ПОГЛЯД КРІЗЬ СТОЛІТТЯ» 

 

Прізвище, ім’я та  

по батькові 

 

Назва статті  

Наукова проблематика  

Установа  

Посада  

Вчене звання,  

науковий ступінь 

 

Поштова адреса  

E-mail  

Телефон  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ 

 

Орієнтовний обсяг тексту доповіді – від 3 до 5 сторінок.  

Редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1 

(41 рядок на сторінці), абзац півтора сантиметри, розмір берегів – по 

3 сантиметри праворуч, ліворуч, зверху й знизу. Посилання на літературу 

даються із вказівкою номера джерела в алфавітному списку; після номера 
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джерела ставиться кома, потім мала буква с із крапкою: [14, с. 32]. Примітки 

даються внизу сторінки, використовуються індекси із суцільною нумерацією.  

Прізвище автора й ініціали, що йдуть за ним, даються жирним 

курсивом з вирівнюванням праворуч, під прізвищем у дужках жирним 

курсивом наводиться назва міста: (м. Київ); (м. Познань, Польща) тощо. 

Нижче у центрі великими буквами жирним шрифтом дається назва доповіді. 

Потім після пропуску одного рядка йде текст. Після тексту пропускається 

один рядок і в центрі великими буквами жирним шрифтом набирається слово 

ЛІТЕРАТУРА. Нижче з абзацу з нумерацією за алфавітом подається 

використана література із вказівкою загальної кількості сторінок для книг і 

початкової й кінцевої сторінок для статей. Література оформлюється згідно з 

вимогами, викладеними в наказі ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.  

Ілюстративний матеріал набирається курсивом. Розмежовуються тире й 

дефіс. У низці випадків використовується нерозривний пробіл: 

О. С. Мельничук, Ф. Бопп, Русанівський В. М., Шлейхер А., м. Київ, с. 5, 

С. 12, 380 с., 256 р., № 4, т. 6, Т. 2, Вип. 17, вип. 3, Ч. 2, ч. 3, і т. д., і т. п. 

тощо. 

 

Зразок структури тексту доповіді 

Нестеренко О. П. 

(м. Київ) 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ЛІНГВІСТИЦІ 

 

Виклад основного матеріалу. Покликання на літературу [1, с. 34]. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

Доповідь подається в електронному варіанті без нумерації сторінок у 

вигляді прикріпленого файлу у форматі *doc (у разі використання 

нестандартних шрифтів просимо надіслати їх додатково). Назви вкладених 

файлів повинні містити прізвище учасника конференції, наприклад: 

Коваленко тези.doc, Коваленко заявка.doc. 

 

Програма конференції традиційно передбачає реєстрацію учасників, 

пленарне засідання, секційні засідання згідно із зазначеними напрямками, 

підсумковий круглий стіл і перерви на каву. Більш докладно про програму 

конференції буде повідомлено окремо. 

 

З питань замовлення місця проживання просимо звертатися за телефоном. 



 
 Примітка. Для тих учасників конференції, які бажають опублікувати, крім тез, повноцінну 

доповідь, необхідно дотримуватися вимог відповідного періодичного видання: мовознавство – 
“Лінгвістичні студії”.  Усі вимоги вміщено на сайті ДонНУ імені Василя Стуса. 

 

Оргкомітет 


