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Шановні колеги!
Запрошуємо до участі в Міжнародній науковій конференції «Подвижник української

науки  зі  Срібної  землі  (до  90-ліття  з  дня  народження  члена-кореспондента  НАН
України, доктора філологічних наук, професора Василя НІМЧУКА)», яка відбудеться 4–
5 жовтня 2023 року в Ужгородському національному університеті.

На пленарному засіданні та в секціях конференції пропонуються такі питання:
 В.В. Німчук – визначний український учений сучасності;
 проблеми вивчення історії української мови;
 дослідження пам’яток – одна з актуальних проблем сучасного мовознавства;
 функціонування української мови в незалежній Україні;
 проблеми українського правопису;
 вивчення міжслов’янських мовних зв’язків;
 досягнення української діалектології та лінгвогеографії;
 здобутки фразеології та фразеографії української мови в порівняльному й зіставному

аспектах;
 питання граматики й стилістики в українському мовознавстві;
 проблеми ономастики в сучасних мовознавчих студіях;
 питання етнолінгвістики, лінгвокультурології в новітніх мовознавчих дослідженнях.

Робочі  мови  конференції  –  українська,  польська,  чеська,  словацька,  англійська,
німецька.

Матеріали конференції будуть надруковані до початку роботи конференції у випуску
2(50)  Наукового  вісника  Ужгородського  університету.  Серія:  Філологія  (фахове  видання
категорії Б, затверджене МОНУ, зареєстроване в наукометричній базі IndexCopernicus). 

Для участі  в конференції  просимо надіслати  Заявку (форма додається) до  20 квітня
2023  року та  статтю до  1  червня  2023  року  на  електронну  адресу:
visnykfilfak.uzhnu@gmail.com 

У  назві  надісланих  файлів  необхідно  подати  прізвище  (Попович_заявка;
Попович_стаття), де Попович – прізвище автора.

Докладніша інформація про роботу конференції та публікацію статей – у наступному
інформаційному листі після одержання заявок.

Адреса  оргкомітету:  88017  Закарпатська  обл.,  м.  Ужгород,  вул. Університетська,  14,
філологічний факультет, кабінет 412.

Координатор  конференції  –  доктор  філологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
української мови Венжинович Наталія Федорівна.

Для довідок звертатися за телефонами:
 +380506645839 (Наталія Венжинович) 
+380991704743 (Олеся Харьківська) 
+380505550256 (Вероніка Баньоі) 
і на електронні адреси: visnykfilfak  .  uzhnu  @  gmail  .  com   
і/або natalie  .  venzhynovych  @  uzhnu  .  edu  .  ua   
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