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УВАГА! 

 

 
 

для студентів та аспірантів  
за кращу наукову статтю 

в галузі славістики 
 

З ініціативи та фінансування дітей професора Володимира Чорнія 
Інститут славістики та редакційна рада наукового збірника “Проблеми 
слов’янознавства” оголошують про початок прийому заявок на здобуття Премії 
імені професора Володимира Чорнія за кращу наукову статтю в галузі 
славістики. Присудження цієї премії має на меті популяризувати, матеріально 
підтримувати і заохочувати славістичні дослідження серед молодих вчених 
України. 

На премію можуть претендувати лише студенти й аспіранти віком до 
30 років, що навчаються в Україні. До розгляду приймаються наукові статті 
українською мовою, в яких досліджуються питання історичних та 

культурних відносин України й українців з південнослов’янськими 
народами. 

Наукові статті подавати в електронному вигляді (у редакторі WORD 97.0 
або наступних версіях для Windows 2000, XP; шрифт Times New Roman 14; 
параметри сторінки: формат А4, поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, 
знизу – 2 см.), обсягом від 0,6 до 1 обл.-вид. арк. Внутрішньотекстові 
посилання, цитування та списки використаних джерел оформляються згідно 
з правилами Британського Гарвардського Стандарту (Harvard-British 
Standard). 

Текст статті, разом із заявкою на здобуття премії (додаток 1) та відгуком 

наукового керівника, надсилається на електронну адресу Інституту 
славістики: kolokviumlviv@gmail.com. Кінцевий термін подачі статей – 
1 березня 2019 р. 

У травні 2019 р. на пленарному засіданні ХХVІІ Міжнародного 
славістичного колоквіуму буде оголошено лауреата премії, який отримає 
грошову винагороду – 200 канадських доларів.  
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ЗАЯВКА 

 

на здобуття Премії імені професора Володимира Чорнія 

 

 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові 

 

 

 

2. Короткі біографічні відомості 

 

 

 

3. Тема статті 

 

 

 

4. Назва навчального закладу, факультет, курс, відділення (денне, 

вечірнє, заочне), група 

 

 

 

3. Прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посада, науковий 

ступінь, вчене звання наукового керівника або консультанта 

 

 

 

5. Поштова й електронна адреси, номер контактного телефону 

 

 

 

 

 


