
                                                                                                                      
 

    

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 ІV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції  

з нагоди Міжнародного дня рідної мови 

«Актуальні проблеми сучасної філології», 

яка відбудеться 21 лютого 2020 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 вищої 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. 

 

Для участі у конференції просимо до 19 лютого 2020 року надіслати заявку (за 

поданою нижче формою) в електронному вигляді, оформлену прикріпленим файлом у 

форматі doc, названим прізвищем автора (наприклад, Петренко.doc), на електронну адресу 

kaf_ukr_movlit@ukr.net 

 

За підсумками роботи конференції буде упорядковано збірник наукових праць 

«Актуальні проблеми сучасної філології» (березень 2020 року). 
 

Вимоги до оформлення матеріалів:  

 Матеріали подають у текстовому редакторі Microsoft Word (2007), з розширенням 

*.docx, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А4 (240*297 мм), поля: верхнє, 

нижнє, праве та ліве – 20 мм. Шрифт тексту: кегель – 14 pt; інтервал – 1, абзацний відступ 

1,25 см., обсяг статті – 4-6 сторінок,  



 Обов’язкові структурні елементи текстової частини: вступ, основна частина, 

висновки. Структурні елементи виділяти НЕ ПОТРІБНО.  

 Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування 
програмах. Для малюнків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, 12 кегль, 

інтервал між рядками – 1, чорно-біла гама, розміщення легенди – внизу малюнку, 

вирівнювання по ширині.  

 Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами (у рядок із 

заголовком). Не допускається розташування таблиць в альбомному форматі. Ширина 

таблиць не повинна перевищувати ширину тексту.  

 Математичні формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation. 

  Окрім публікації в тексті всі малюнки, таблиці, фотографії подаються окремим 

файлом.  

 Не допускаються скановані (сфотографовані) таблиці та малюнки.  

 Перенесення слів (у тому числі й автоматично) не допускаються.  

 Бібліографічний опис літературних джерел оформлюють згідно з ДСТУ 8302:2015.  
 

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.  

 
 

З питань оплати звертатися за телефоном ‒ 098-339-74-15 (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 прийнято до друку». 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, 

098-339-74-15  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 

 

РИСИ ЗАХІДНОПОЛІСЬКОГО ДІАЛЕКТУ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ 

МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТРА І ДУНАЮ 

Руслана Петренко 

магістрантка факультету української філології та соціальних наук  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

                           Науковий керівник: доц. Коваленко О. В. 

 

У статті увагу звернено на ті типи говірок української мови, які раніше ставали 

об’єктами спостереження принагідно. Зокрема, на редуктивні говірки української мови в 

межиріччі Дністра і Дунаю Одеської області, що побутуючи в різних, зазвичай непростих, 



багатокомпонентних, неоднорідних, соціолінгвальних умовах, під впливом обставин 

втрачають свої генетичні діалектні риси. 

Українські говірки межиріччя Дністра і Дунаю були об’єктом дослідження багатьох 

лінгвістів: А. А. Москаленка, А. М. Мукан, В. П. Дроздовського, П. Ю. Гриценка, 

Т. П. Заворотної, О. І. Бондаря, М. С. Делюсто, А. О. Колесникова та ін. Результатами цих 

досліджень стали передусім описові праці, див., напр. [3; 4; 6]. 
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Заявка учасника 
ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

 

«Актуальні проблеми сучасної філології» 

21 лютого 2020 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 ______________________________________ 

 


