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РРІІЗЗННЕЕ  
 
 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВАСИЛЬ 
СІМОВИЧ (1880-1944) – ОСОБИСТІСТЬ, НАУКОВЕЦЬ, 

ГРОМАДЯНИН» 
 

Міністерство освіти і науки України 
Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича 
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій 
конференції«ВАСИЛЬ СІМОВИЧ (1880-1944) – ОСОБИСТІСТЬ, 

НАУКОВЕЦЬ, ГРОМАДЯНИН», 
присвяченій 125-річчю від дня народження видатного 

українського філолога, культурного і громадського діяча 
 

Конференція відбудеться 10–12 березня 2005 р. в Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича. 

На конференції планується робота мовознавчої, літературознавчої, 
історико-культурологічної секцій та круглих столів; презентація 
двотомника мовознавчих та літературознавчих праць Василя Сімовича. 

 
Орієнтовна проблематика конференції: 

1. Філологічна і культурологічна спадщина В. Сімовича в 
контексті гуманітарної науки XX і XXI ст. 

2. Сторінки життя і діяльності В. Сімовича. 
3. В. Сімович як мовознавець. Актуальність мовознавчої 

спадщини вченого. 
4. Літературознавчі студії В. Сімовича. 
5. В. Сімович як редактор і активний діяч «Просвіти». 
6. Педагогічна діяльність В. Сімовича. 
7. Архів та епістолярій В. Сімовича. 

Круглі столи на теми: 
 «Родина Сімовичив в українському національно-культурному 

контексті XX ст.»; 
«Василь Сімович і обов’язок інтелектуала». 
Наша адреса така: філологічний факультет ЧНУ, 

вул. М. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна; 
Контактні телефони: 
службові – 8(0372) 58-48-32 (кафедра сучасної української мови); 

8(372) 58-48-36 (кафедра української літератури); 
приватні – 8(0372) 51-50-83 (Людмила Ткач); 8(03722) 6-23-59 

(Руслана Яковець, відповідальний секретар оргкомітету) 
e-mail: rector@chnu.cv.ua 

Оргкомітет 
 

 
VI МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС УКРАЇНІСТІВ 

 
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

12.05.2004 р. №302 29 червня – 1 липня 2005 р. у м. Донецьку на базі 
Донецького національного університету відбудеться VI Міжнародний 
Конгрес україністів. 

Робота Конгресу відбуватиметься у трьох форматах: 
1) сесії (панелі) з заявленою темою, головуючим, 3–4 доповідачами 

(виступ до 15 хвилин) та 1–2 дискутантами; 
2) круглі столи з заявленою темою для дискусії, 1–2 головуючими та 

наперед визначеними дискутантами; 
3) презентації видань і наукових проектів. 
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Окрім уже звичних українознавчих тем і ділянок, Оргкомітет 
конгресу особливо заохочує формувати засідання навколо таких 
тематичних блоків: 

1) культура й історія Півдня та Сходу України; 
2) регіональні і краєзнавчі проблеми Донбасу; 
3) українсько-російське пограниччя; 
4) етнічні групи Півдня і Сходу України; 
5) індустріалізація, урбанізація та робітничий рух; 
6) історія науки. 
При укладанні програми Конгресу Оргкомітет надаватиме перевагу 

тим заявкам, які будуть сформульовані як готові сесії, круглі столи та 
презентації. 

Проживання учасників Конгресу і харчування – за рахунок 
бюджетних асигнувань. Учасники проживатимуть у відомчих готелях, а 
ті з них, хто матиме грант – у готелях Донецька за вибором. 

Особи, які пропонуватимуть сесію або круглий стіл, окрім 
аплікаційної форми, мають подати заявки, відповідно на сесію або 
круглий стіл, які також розміщені на веб-сторінці в Інтернеті. 

Особи, які бажають виголосити доповідь, але поки що не є 
учасниками сформованої сесії або панелі, мають подати інтернетівську 
заявку на окрему доповідь. Е-mail: mau.nau@ukrpost.net. Хто не має 
доступу до Інтернету, може висилати письмову заявку на адресу: 

Олександр Іванович Петровський 
вул.. Грушевського, 4, кім. 524 
Київ–1, Україна 01001 
тел./факс (+380-44)-229-7650 
Кінцева дата подання пропозицій: 20 січня 2005 р. 
 
 

ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
 

Шановні колеги! 
Відділ лексикології та комп’ютерної лексикографії Інституту 

української мови НАНУ запрошує Вас до участі в періодичному виданні 
“Лексикографічний бюлетень”, де передбачені рубрики (докладніше 
про них – у Передмові):  

1. Лексикографія: теорія та практика.  
2. Персоналії.  
3. Рецензії, анотації.  
4. Хроніки. 
5. Інше. 
 

Вимоги до оформлення матеріалів:  
– обсяг до 1 др. арк.; 
– поля: праве – 1,5 см; ліве, верхнє та нижнє – по 2,5 см.  
– гарнітура Times New Roman; розмір 14; інтервал звичайний; 
– абзацний відступ 1,27 см, міжрядковий інтервал 1,5; 
– список використаних джерел подавати нумеровано у кінці статті 

за алфавітом, посилання у тексті оформляти у квадратних дужках, 
напр.: 


