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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Збереження і розвиток української мови в лінгвально
неоднорідних регіонах України», яка відбудеться 26-27 жовтня 2017 року.
Організаційний комітет конференції:
Кічук Ярослав Валерійович – доктор педагогічних наук, професор, ректор
Ізмаїльського державного гуманітарного університету – голова оргкомітету;
Циганенко Лілія Федорівна – доктор історичних наук, професор, проректор з
науково-педагогічної роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету –
заступник голови оргкомітету;
Гриценко Павло Юхимович – доктор філологічних наук, професор, директор
Інституту української мови НАН України;
Чорна Ліана Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, декан факультету
української філології та соціальних наук Ізмаїльського державного гуманітарного
університету;
Колесников Андрій Олександрович – доктор філологічних наук, завідувач
кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного
університету.
До участі у конференції запрошуються: доктори і кандидати наук, докторанти,
аспіранти, керівники і вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, представники
держадміністрацій, громадських організацій (в межах проблемного поля конференції).
Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу секцій, презентацію
наукової та методичної літератури, культурну програму.
Календар роботи конференції:
25 жовтня – приїзд і поселення учасників конференції;
26 жовтня
9.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції
(вестибюль гол. корпусу університету, вул. Рєпіна, 12);
10.00 – 11.00 – відкриття конференції;
11.00 – 13.00 – пленарне засідання;
13.00 – 14.00 – обідня перерва;
14.00 – 17.00 – робота секцій;
27 жовтня
10.00 – 13.00 – робота секцій;
13.00 – 14.00 – обідня перерва;
14.00 – 15.00 – підсумкове засідання;
15.00 – 18.00 – культурна програма;
28 жовтня – від’їзд учасників конференції.

Культурна програма передбачає екскурсію до заводу вин с. Криничне
Болградського району з дегустацією бессарабської кухні та напоїв, екскурсію по місту
Ізмаїл.
Проблематика конференції:
 Українська мова в полілінгвальному середовищі.
 Мовна ситуація і мовна політика в Україні.
 Українські діалекти в синхронії і діахронії.
 Українська ідентичність в мультикультурному оточенні.
 Українська література: регіональний і загальноукраїнський складники.
 Викладання української мови і літератури в полілінгвальному середовищі.
Форми участі:
очна та заочна (стендова доповідь і публікація матеріалів).
Регламент роботи:
 доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв.;
 доповідь на секційному засіданні – до 10 хв.;
 участь у дискусії та обговоренні – до 5 хв.;
 повідомлення – до 3 хв.
Робочі мови конференції – усі слов’янські, англійська.
Для участі в конференції просимо надіслати заявку (зразок додається) до 28 вересня
2017 року на адресу: kaf_ukr_movlit@ukr.net
Організаційний внесок – 200 грн.
Надіслані матеріали заплановано опублікувати в науковому збірнику «Науковий
вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Філологія» (вимоги
додаються).
Одноосібні статті докторів наук буде надруковано безкоштовно.
Статті для друку приймаються до 1 листопада 2017 року.
Проїзд, проживання – коштом учасників.
Адреса оргкомітету: кафедра української мови і літератури, факультет української
філології та соціальних наук, кімната 402, пр-т Миру, 9, Ізмаїл, 68610; моб. телефон:
0984526245; е-mail:kaf_ukr_movlit@ukr.net.
Заявка учасника
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Збереження і розвиток української мови
в лінгвально неоднорідних регіонах України»
26-27 жовтня 2017 року
1. Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________
2. Науковий ступінь __________________________________________________
3. Учене звання ______________________________________________________
4. Місце роботи ______________________________________________________
5. Посада ____________________________________________________________
6. Адреса службова ___________________________________________________
7. Адреса домашня ___________________________________________________
8. Контактні телефони, ел. адреса _______________________________________
9. Секція ____________________________________________________________
9. Тема доповіді ______________________________________________________
10. Потреба у поселенні ________________________________________________
11. Необхідність у запрошенні ___________________________________________
12. Дата заповнення заявки _____________________________________________

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Електронний варіант матеріалів для публікації необхідно подати в редакційно-видавничий
відділ у редакторі MSWord 97-2003 разом із одним надрукованим примірником на аркушах
формату А4 з інтервалом 1,5 обсягом 0,5 друк. арк. (12 сторінок) або 0,3 друк. арк. (8 сторінок);
параметри сторінки: зверху, знизу – 2,5, зліва – 3, справа – 1,5; шрифт – Times New Roman 14.
Зліва подається УДК. Нижче в центрі великими літерами і напівжирним шрифтом пишеться
назва статті. Ініціали та прізвище автора друкуються на наступному рядку посередині, нижче
курсивом зазначається науковий ступінь, вчене звання і місце роботи автора. Після заголовка
подаються анотації (350 – 400 знаків) трьома мовами: перша – українською, якщо стаття цією
мовою, друга – російською, третя – англійською. Кожна анотація повинна містити ключові слова,
друга і третя – автора і назву статті.
Після анотацій наводиться текст статті. Посилання в тексті статті супроводжуються
цифрами в квадратних дужках з позначенням спочатку номера цитованого видання в списку
літератури, а потім через кому сторінки без скорочення стор., наприклад, [1, 34].
Список використаних джерел розміщується в кінці статті в порядку згадування в
тексті. Бібліографія оформлюється відповідно до затверджених вимог (Постанова президії ВАК
України від 15. 01. 2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до
переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1).
Цитати з художніх творів виділяються курсивом і друкуються без лапок (підкреслення не
допускається). Після тексту статті та списку літератури зазначаються такі відомості: ім'я та
прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, e-mail.
Згідно з новими вимогами до фахових видань окремо подається реферат статті англійською
мовою (не менше 300 слів) із зазначенням автора і назви статті (1 сторінка, шрифт – Times New
Roman 14, інтервал – 1,5) для розміщення англомовної версії збірника на веб-сторінці видання.
Аспіранти та автори без наукового ступеня разом зі статтею подають рецензію,
підписану доктором наук відповідної спеціальності.
Приймаються матеріали, написані українською, російською та англійською мовами.
Зважаючи на свободу наукової творчості, редколегія бере до публікації статті й тих авторів,
думки яких не в усьому поділяє. Відповідальність за достовірність матеріалів, фактів несуть
автори публікацій. Редакційна колегія має право редагувати та скорочувати текст.
Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, будуть відхилені. Оргкомітет розглядатиме
лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін.

Приклад оформлення:
УДК 181: 162-2
АНТИЧНА МІФОПОЕТИКА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
ЕПОХИ БАРОКО
Л.М. Кашина
кандидат філологічних наук, доцент,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Анотації...
Текст статті… [1, 339].
Через один рядок після основного тексту в порядку згадування в статті подається
бібліографічний опис джерел за зразком (без слова “Література”):
1. Чижевський Д. І Українське літературне бароко / Дмитро Чижевський. – К. :
Обереги, 2003. – 576 с. (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії, Т.
IV).
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Людмила Кашина – кандидат філологічних наук, доцент, Ізмаїльський державний
гуманітарний університет; mikhajlova@ukr.net.

З повагою – оргкомітет конференції.

