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I
Іршава — Irshava
13 Ї
Yi, i
Yi — на початку слова,
Їжакевич — Yizhakevych,
i — на іншому місці
Кадіївка — Kadiivka
14 Й
Y, i
Y — на початку слова
Йосипівка — Yosypivka,
i — на іншому місці
Стрий — Stryi
Київ — Kyiv, Коктебель —
15 K
K
Koktebel
16 Л
L
Лебедин — Lebedyn
17 M
M
Миколаїв — Mykolaiv
18 Н
N
Ніжин — Nizhyn
19 O
O
Одеса — Odesa
20 П
P
Полтава — Poltava
21 Р
R
Ромни — Romny
22 C
S
Суми — Sumy
23 T
T
Тетерів — Teteriv
24 У
U
Ужгород — Uzhhorod
25 Ф
F
Фастів — Fastiv
26 X
Kh
Хуст — Khust
27 Ц
Ts
Біла Церква — Bila Tserkva
28 Ч
Ch
Чернівці — Chernivtsi
29 Ш
Sh
Шостка — Shostka
30 Щ
Shch
Гоща — Hoshcha
32 Ю
Yu, iu
Yu — на початку слова, Юрій — Yurii,
iu — на іншому місці
Крюківка — Kriukivka
33 Я
Ya, ia
Ya — на початку слова, Яготин — Yahotyn
ia — на іншому місці
Ічня — Ichnia
М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються. Транслітерація прізвищ та імен осіб і
географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.
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Abstracts of Papers
Proceedings of the Conference Title
Proceedings of the 3rd International
Conference (Symposium, Сongress, Seminar)
Proceedings of the 2nd All-Ukrainian
Conference
Proceedings of the 5th All-Ukrainian
Scientific and Practical Conference
Candidate’s thesis
Doctor’s thesis
Extended abstract of candidate’s thesis
Extended abstract of Doctor’s thesis
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