МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І
НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЦЕНТР РОЗВИТКУ БЕССАРАБІЇ»
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ,
СТУДЕНТІВ ІДГУ

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ ІДГУ

Шановні колеги!
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
запрошує Вас до участі в роботі Міжнародної науковопрактичної конференції «КРОС-КУЛЬТУРНИЙ КОД
ПОДУНАВ’Я: ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ» яка
відбудеться 20 жовтня 2019 року.
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
900 – Реєстрація учасників (фойє головного корпусу).
1000 – Пленарне засідання конференції.
1200– Перерва (coffee time).
1300 – Засідання секцій конференції.
1600 – Заключне пленарне засідання.
1700 – Від’їзд учасників.
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ І ФОРМА УЧАСТІ
Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хвилин.
Доповіді на засіданнях секцій – до 10 хвилин.
Форма участі – очна, заочна, відвідувач.
ТЕМАТИКА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗАПРОШЕННЯ
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«КРОС-КУЛЬТУРНИЙ КОД ПОДУНАВ’Я:
ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ
СТУДІЇ»
Ізмаїл – 2019



Регіональні лінгвістичні дослідження: здобутки
й перспективи.



Художня творчість етнічних груп Подунав’я.



Полікультурна освіта та виховання учнів в
сучасній українській школі.



Інновації навчального процесу в гуманітарних
закладах вищої освіти



Підготовка університетської спільноти до кроскультурної комунікації (вектор європеїзації
вищих шкіл України).



Крос-культурні процеси в Українському
Подунав’ї в історичному контексті.

Мови конференції – українська, англійська, німецька,
французька, румунська, болгарська, російська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Кічук Ярослав Валерійович – доктор педагогічних
наук, професор, ректор Ізмаїльського державного
гуманітарного університету – голова.
Циганенко Лілія Федорівна – доктор історичних
наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи
– співголова.
Дзіковська Лариса Миколаївна – кандидат
філологічних наук, доцент – співголова.
Головіна
Наталія
Борисівна
–
кандидат
філологічних наук, доцент – модератор конференції.
Домброван Тетяна Іванівна – доктор філологічних
наук, доцент.
Князян Маріанна Олексіївна – доктор педагогічних
наук, професор.
Романова Наталя Василівна – доктор філологічних
наук, професор.
Стеріополо Олена Іванівна – доктор філологічних
наук, професор.
Шевчук
Тетяна
Станіславівна
–
доктор
філологічних наук, професор.
Олейнікова Галина Олександрівна – кандидат
філологічних наук, доцент.
Радкіна Валентина Федорівна – кандидат
педагогічних наук, доцент.
Рябушко Світлана
Олексіївна
–
кандидат
педагогічних наук, доцент.
Савоськіна Тетяна Олексіївна – кандидат
філологічних наук, доцент.
Кулинич Ганна В’ячеславівна – викладач.
КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ
ОРГАНІЗАТОР

КООРДИНАТОР

Ізмаїльський державний
гуманітарний університет
вул. Рєпіна, 12, м. Ізмаїл,
Одеська обл., 68600
Контактна особа:
Головіна Наталія Борисівна
Тел. (моб.): 097-074-32-00
E-mail:
golovinanb2017@gmail.com

Ізмаїльський державний
гуманітарний університет
вул. Рєпіна, 12, м. Ізмаїл, Одеська
обл., 68600
Контактна особа:
Кулинич Ганна В’ячеславівна
Тел. (моб.): 067-947-96-94
E-mail:
anna_kulinich@yahoo.com

ПРИЙНЯТТЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ІХ ПУБЛІКАЦІЯ

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ

За рішенням оргкомітету конференції доповіді
учасників будуть опубліковані у збірнику матеріалів
Міжнародної науково-практичної конференції «КРОСКУЛЬТУРНИЙ
КОД
ПОДУНАВ’Я:
ІСТОРИКОЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ», видання якого планується до
початку роботи конференції.

(заповнюється на кожного учасника конференції)

1. Обсяг тез – 5-6 сторінок.
2. Формат – А4, гарнітура – MS Word, розмір усіх полів 20 мм.
3. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий
інтервал – 1,5, абзац – 1 см.
4. Структура доповіді: у верхньому правому куті – прізвище та
ім’я автора, науковий ступінь, вчене звання, назва установи, місто,
країна, електронна адреса.
5. Аспіранти або магістранти в одноосібних тезах повинні вказати
наукового керівника.
6. Через один абзац – НАЗВА (по центру) великими літерами.
7. Через один абзац – текст тез (вирівнювання по ширині).
8. Після тексту – через один абзац – Бібліографія (по центру).
Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках
відповідно до порядку згадування.
9. Використання ілюстративних матеріалів, формул повинно бути
мінімальним; формат таблиць, рисунків тощо – книжний (подаються
в окремому файлі).

Для публікації матеріалів конференції необхідно:

підготувати наукову доповідь згідно з вимогами та
зберегти файл за прикладом: Article_Olijnyk.doc;

оформити
реєстраційну
форму
учасника
конференції відповідно до встановленого зразка та
зберегти файл за прикладом: Application_Olijnyk.doc;

до 10 вересня 2019 року включно надіслати на
електронну адресу оргкомітету anna_kulinich@yahoo.com
документи: тези, реєстраційну форму;

після перевірки тез за допомогою системи пошуку
ознак плагіату Unicheck (редколегія повідомляє додатково)
оплатити участь у конференції (200 грн). В оргвнесок
входить організація конференції, верстка макету,
редагування текстів та друкування збірки матеріалів
конференції;

особам, які беруть участь у конференції в очній
формі, матеріали конференції, програма та сертифікат
учасника будуть видані під час реєстрації.

Прізвище_________________________________________
Ім’я_____________________________________________
По батькові______________________________________
Науковий ступінь_________________________________
Вчене звання_____________________________________
Посада_________________________________________
Місце роботи____________________________________
________________________________________________
Адреса__________________________________________
________________________________________________
Телефон_________________________________________
Факс____________________________________________
E-mail:___________________________________________
Назва доповіді____________________________________
________________________________________________
Назва секції______________________________________
Потреба в технічному забезпеченні_________________
________________________________________________

Увага! Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування
текстів. Доповіді, які не відповідають встановленим вимогам, тематиці
конференції, надійшли невчасно – не розглядаються.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ ТА ДЖЕРЕЛ

Олійник Петро
к. філол. н., доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
м. Ізмаїл, Україна
pt.olnyk3o3m@gmail.com
для аспірантів (магістрантів)
Савченко Тетяна
аспірантка
Науковий керівник: к. філол. н., доцент Олійник П.О.
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
м. Ізмаїл, Україна
savt@ukr.net

Дайте відповідь (потрібне підкреслити):
➢ прибуду на конференцію та буду доповідати;
➢ буду на конференції (без доповіді);
➢ не буду брати участь у конференції, але прошу
опублікувати наукові тези;
➢ потреба в офіційному запрошенні.

КРАЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Після прийняття вашої статті до друку, Вам буде
повідомлено реквізити та спосіб оплати за участь в
конференції.
З питань оплати звертатися за телефоном ‒ 0983397415
(Градинар Ганна Іванівна).
або на електронну пошту: nauka_idgu@ukr.net.

Проживання і харчування оплачуються учасниками
конференції.
У разі потреби оргкомітет конференції сприяє
бронюванню місць у готелі або гуртожитку ІДГУ для
розміщення учасників конференції.

Відмінною рисою нової парадигми є розуміння дискурсу як зв’язного
тексту в сукупності з когнітивно-прагматичними, соціокультурними,
психологічними та іншими чинниками, «як конструювання, використання
теорій соціального конструктивізму» [1, с. 151].

1.
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Днепропетровск : Изд-во ДГУ, 232 с.

