
                                                                                                               

 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
Шановні колеги ! 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
Факультет української філології і соціальних наук  ІДГУ 

Кафедра української і всесвітньої історії та культури 
Товариство молодих учених, аспірантів та студентів ІДГУ 

 

запрошують Вас до участі 
в І Всеукраїнській науково-практичній конференції   

«БЛАГОДІЙНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ:  

ВИТОКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», 

яка відбудеться 06 грудня 2019 року 

 

Мета конференції: проаналізувати роль благодійників і волонтерів як агентів 

процесу толерантизації сучасного суспільства; висвітлити сучасні тренди розвитку 

благодійності; обговорити можливості подальшого розвитку корпоративної, місцевої та 

інтернет-благодійності в Україні; розглянути питання системності в благодійності. 

До участі у конференції запрошуються: доктори і кандидати наук, докторанти, 

аспіранти, магістранти, здобувачі вищих закладів освіти України. 

Форма проведення: очна/заочна. 

Офіційні мови конференції: українська, англійська, румунська, французька, німецька, 

болгарська. 
 

Планується робота за напрямами: 

1. Законодавча база у сфері благодійності. 

2. Історичні витоки доброчинності. 

3. Формування культури свідомого благодіяння в освіті, науці, виробництві. 

4. Меценатство в контексті світової культури. 

5. Феномен волонтерства в дії. 

6. Особистісний аспект благодійності. 

7. Діяльність благодійних фондів: здобутки, проблеми, перспективи. 

 

Термін подання статей до 01 грудня 2019 р. (включно). 

 



До участі у конференції приймаються статті обсягом від 3 до 4 сторінок, набрані у 

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

Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,0. Поля з усіх сторін 20 мм. Література подається в 

алфавітному порядку після основного тексту. Бібліографія оформлюється відповідно до 

зразка (Див. зразок оформлення статей). Великими літерами через 2 інтервали посередині 

друкують назву доповіді. Через 1,0 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 1,0 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]. Після списку літератури подаються «Відомості про авторів». 

 

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою за адресою: 

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

ініціалів учасника конференції та дати проведення. Наприклад: Кічук А.В._Заявка.  

 

З питань оплати звертатися до редакційно-видавничого відділу ІДГУ (каб. 208) – 

Градинар Ганна Іванівна. 

 

 

У разі потреби друкованого екземпляру збірки матеріалів конференції (за 

додаткових умов) повідомте про це редакційну колегію. 

 

 

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, тоді обов’язково зателефонуйте в оргкомітет і 

повідомте про ситуацію.  

Увага! У разі, якщо Вам потрібний електронний сертифікат, то у відомостях про 

автора вкажіть про це. Ми надішлемо його Вам електронною поштою протягом двох 

тижнів після завершення проведення конференції.  

Увага! Роботи обсягом менше 3 сторінок НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

Увага! Роботи, що надійшли невчасно, з порушенням терміну подачі до розгляду НЕ 

ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

Увага! Оргкомітет залишає за собою право відхилити статті, які не відповідають 

тематиці та вимогам. Відповідальність за зміст статті та помилки в тексті несуть автори! 

 
 

Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати за телефонами:   

067-86-46-163  Морошан Наталя Володимирівна – координатор конференції, 

098-52-64-067  Гончарова Наталія Олександрівна – координатор конференції, 

098-33-97-415  Градинар Ганна Іванівна – технічний координатор конференції. 

 

або надсилайте запитання на електронну адресу nauka_idgu@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок оформлення статті 

 
ЖАНР «CHICK-LIT» – НОВИЙ НАПРЯМ  

У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

Юлія Мінгалєєва  

 к. філол.н., доцент 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 

Виникнення пост фемінізму в суспільстві дало початок для розвитку жіночої 

літературної творчості. Отже, у 90-х роках минулого століття, в Великобританії,  на арену 

літературної різноманітності з’являється літературний жанр chick lit – новий літературний 

жанр з переглядом багатьох цінностей і поглядів на місце жінки в житті та суспільстві в 

цілому [1, с. 11]. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Ремаєва Ю. Г. (2006). До проблеми феномена масової літератури Британії кінця 

XX-початку XXI ст. Традиційна культура сьогодні: теорія і практика. Челябинск, 2006. 

Ч. 2. С. 186-189. 

2. Циганкова З. М. Поняття про чикліт. URL:: http://www.rusnauka.com/4_SND_ 

2012/Philologia/6_100135.doc.htm 

 

 

Заявка учасника 
І Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 

«БЛАГОДІЙНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ:  

ВИТОКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 

06 грудня 2019 р. 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________ 

2. Науковий ступінь __________________________________________________ 

3. Учене звання ______________________________________________________ 

4. Місце роботи ____________________________________________________ 

5. Контактні телефони, адреса _________________________________________ 

6. Секція ____________________________________________________________ 

7. Тема доповіді ______________________________________________________ 

8. Дата заповнення заявки _____________________________________________ 

9. Потреба у сертифікаті _______________________________________________ 

10. Потреба у друкованому збірнику ______________________________________ 

 


