
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Шановні колеги!

З нагоди 50-річного ювілею факультету іноземних мов
Ізмаїльського державного гуманітарного університету

запрошуємо  Вас  взяти  участь  у  роботі  міжвузівської
науково-практичної  конференції  “Іноземна  філологія  і  освіта:
регіональний  вектор”,  яка  відбудеться  26  вересня  2013  року в

Європейський День Мов в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА НАСТУПНИХ СЕКЦІЙ:
1. Когнітивно-дискурсивна парадигма романо-германських мов
2. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу 
3. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування державної та регіональних 

мов в поліетнічному просторі.
4. Традиції та інновації в методиці викладання іноземних мов 
5. Зарубіжна класика: досвід сучасного прочитання
6. Компаративістика і теорія літератури
7. Історія і культура національних меншин Південної Бессарабії 
8. Мовою документу

Робочі  мови  конференції –  українська,  російська,  болгарська,  англійська,  німецька,
французька, румунська.
Матеріали  конференції  будуть  опубліковані  до  початку  роботи
конференції у збірнику наукових статей  «Іноземна філологія і освіта: регіональний
вектор».
Бажаючим опублікувати статтю в ювілейному збірнику необхідно  до 1 квітня 2013 р.
вислати: 
1) анкету учасника (додаток 1); 
2) текст статті в форматі MS WORD 97-2003 (.doc) до редакційній колегії за напрямками:

1. Когнітивно-дискурсивна парадигма романо-германських мов (доц. Головіна Н. Б., 
доц. Стародєдова Л. В.)

2. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу (доц. 
Карагяур Х. В.)

3. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування державної та регіональних 
мов у поліетнічному просторі (доц. Колеснікова Л.В., доц. Циганок І. Б.)

4. Традиції та інновації в методиці викладання іноземних мов (доц. Рябушко С. О., 
доц. Глущук С. В.)

5. Зарубіжна класика: досвід сучасного прочитання (проф. Лебеденко Н. П.)
6. Компаративістика і теорія літератури (проф. Шевчук Т. С.)
7. Історія і культура національних меншин Південної Бессарабії 

(проф. Циганенко Л. Ф.)
8. Мовою документу (проф. Шевчук Т. С.)

Вимоги до оформлення статей
Статтю  подавати  однією  з  робочих  мов  конференції,  обсягом  від  0,3  до  1



друкованого  аркуша  (7–24  стор.).  Тексти  статей  набирають  у  текстовому  редакторі
Microsoft Word 97-2003. Електронні версії рукописів подавати у форматі: шрифт – Times
New Roman, розмір – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве
– 3 см, праве 2,5 см.

У правому верхньому кутку першої  сторінки тексту вказати прізвище та ініціали
автора, повну назву установи, де працює автор. Посередині (великими літерами) вказати
назву статті. 

Посилання  на використані  джерела необхідно подавати в  алфавітному порядку із
зазначенням  у  квадратних  дужках  порядкового  номера  і  сторінки  цитованого  джерела
(наприклад  [3,  с.  15]).  Відповідальність  за  достовірність  фактів,  цитат,  власних  імен,
несуть  автори  публікацій.  Бібліографічний  список  оформляють  відповідно  до  вимог,
визначених Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р.

Приклади оформлення літератури:
1.     Белозерская Н. А. Василий Трофимович Нарежный. – Изд. 2-е. – СПб.: 

Л. Ф. Пантелеев, 1896. – 297 с. 
2.      Жихарев С.П. Записки современника. – Л.: Искусство, ЛО.,  1989. – Т. І: Дневник 

студента. – 312 с.
3. Потто А. В. Кавказкая война: В 5-ти т. – Т. І: От древнейших времен до Ермолова 

[Електронний ресурс]: Режим доступу: 
http://www.vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/26.html

ДОДАТОК 1
Заявка на участь 

у міжвузівської науково-практичної конференції 
“Іноземна філологія і освіта: регіональний вектор”, 

26 вересня 2013 року
Прізвище, ім’я, по батькові  

Вчений ступінь, звання  

Місце роботи  

Посада         

Адреса для листування, е-mail  

Домашня адреса 

Домашній телефон, е-mail  

Тема доповіді  

Секція

http://www.vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/26.html

	Вимоги до оформлення статей
	Вчений ступінь, звання
	Місце роботи
	Домашня адреса
	Тема доповіді
	Секція

