
                                                                                                                      
 

    

Шановні колеги! 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
факультет української філології та соціальних наук  

кафедра української мови і літератури 
Центр української мови і культури ІДГУ 

Товариство молодих вчених, аспірантів, студентів ІДГУ  
 

запрошують до участі 

у ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції  

з нагоди Міжнародного дня рідної мови 

«Актуальні проблеми сучасної філології», 

яка відбудеться 21 лютого 2019 року 

 

Мета конференції: поглибити мовознавчі та літературознавчі знання студентів; 

сприяти розвитку державної мови та мов національних меншин, гармонізації етномовної 

ситуації у південнобессарабському регіоні. 

До участі у конференції запрошуються: магістранти і студенти ІДГУ та інших 

закладів освіти України. 

Форма проведення: очна, дистанційна. 

Офіційні мови конференції: українська, болгарська, румунська, англійська, 

французька, німецька.  
 

Планується робота за  напрямами: 

1. Актуальні питання сучасної української мови. 

2. Українські діалекти в синхронії і діахронії. 

3. Збереження і розвиток мов та діалектів у полілінгвальному середовищі. 

4. Проблеми методики викладання філологічних дисциплін у навчальних закладах 

регіону. 

5. Парадигма сучасного літературознавства: національний і світовий контекст. 

 

Останній термін подання статей – 28 лютого 2019 р. (включно). 
 

До участі у конференції приймають статті обсягом від 3 до 5 сторінок, набрані у 

редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times New 

Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. Література подається в 

алфавітному порядку після основного тексту. Бібліографія оформлюється відповідно до 

затверджених вимог (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5). (Див. зразок оформлення 

статей). Великими літерами через 2 інтервали посередині друкують назву доповіді. Через 

1,5 інтервали окремим рядком зазначають ім’я і прізвище автора (-ів), науковий ступінь, 

вчене звання. Наступний рядок містить назву установи, де працює автор(-и), назву країни 

(без абревіатур). Через 1,5 інтервали подається текст. Стаття повинна включати: 

актуальність теми, мету роботи, завдання, що ставились у ході дослідження, результати, 

висновки, напрямки можливих подальших досліджень (структурні елементи виділяти НЕ 



ПОТРІБНО). Малюнки виконуються векторною графікою і повинні бути вмонтовані в 

текст. Посилання в тексті на літературу у вигляді [1, с. 35].  
 

Матеріали на конференцію приймають електронною поштою за адресою: 

nauka_idgu@ukr.net. Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та 

ініціалів учасника конференції та дати проведення. Наприклад: Олійник П.С._Заявка.  

 

У разі потреби друкованого екземпляру збірки матеріалів конференції (за 

додаткових умов) повідомте про це редакційну колегію. 
 

З питань оплати звертатися за телефоном ‒ 0661895334 (Градинар Ганна Іванівна) 

або на електронну пошту nauka_idgu@ukr.net 

 

Увага! Після того, як ми отримали від Вас статтю, Ви обов’язково маєте отримати 

повідомлення-відповідь: «Вашу статтю отримано та зараховано». Якщо така відповідь 

не надійшла через день після надсилання, обов’язково зателефонуйте в оргкомітет і 

повідомте про ситуацію. 

 

Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати за телефонами:   

050-053-31-81 к. філол. н., доц. Делюсто Марина Сергіївна – координатор 

конференції, 

066-189-53-34 Градинар Ганна Іванівна – завідувач редакційно-видавничого відділу 

ІДГУ, 
 

або надсилайте запитання на електронні адреси:  

nauka_idgu@ukr.net 

kaf_ukr_movlit@ukr.net 

 

 

 

 

Зразок оформлення статті 

 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ  

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦЯ 

 

Лариса  Савченко  

магістрант кафедри української мови і літератури, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – проф. Іваненко О. О. 

 

Наше дослідження має за мету довести, що українська лінгвокультурологія є 

важливим чинником становлення етнічної ідентичності сучасного соціуму. 

Національні традиції дослідження взаємозв’язку елементів мови і культури 

започатковані в працях О. О. Потебні, П. П. Житецького, І. Я. Франка, В. І. Сімовича, 

І. І. Огієнка, В. К. Чапленка, Ю. В. Шевельова. 

Вагома роль у становленні української лінгвокультурології належить 

багатогранним дослідженням С.Я. Єрмоленко. У працях «Мова і українознавчий 

світогляд» (2007), «Мовно-естетичні знаки української культури» (2009) представлений 



глибокий аналіз мовної естетики зразків української народної словесності і мовно-

художньої практики, здійснений на матеріалі творчості Івана Котляревського, Тараса 

Шевченка, Пантелеймона Куліша, Степана Руданського, Івана Нечуя-Левицького, Панаса 

Мирного, Івана Франка, Лесі Українки, Олеся Гончара, Ліни Костенко та ін. 

Література: 

1. Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий світогляд: [монографія] / С. Я. 

Єрмоленко. – К. : НДІУ, 2007. – 444 с. 

2.  Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: [нариси] / В. В. Жайворонок. – К. : 

Довіра, 2007. – 261 с. 
 

Заявка учасника 
ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

 

«Актуальні проблеми сучасної філології» 

21 лютого 2019 р. 
 

1. Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________ 

2. Місце роботи __________________________________________________ 

3. Факультет. курс, група ____________________________________________________ 

4. Контактні телефони, адреса _________________________________________ 

5. Секція ____________________________________________________________ 

6. Тема доповіді ______________________________________________________ 

7. Дата заповнення заявки _____________________________________________ 

8. Потреба у сертифікаті _______________________________________________ 

9. Потреба у друкованому збірнику ______________________________________ 

 


