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Вельмишановні колеги,
магістранти, аспіранти, науковці!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній заочній науково-практичній
конференції «Актуальні проблеми сучасної філології» , яка відбудеться :
27 квітня 2017 року
м. Одеса (Україна)
Фонтанська дорога , 33
Міжнародний гуманітарний університет

Передбачається робота наступних секцій :
1. Сучасні напрями лінгвістичних досліджень.
2. Проблеми лінгвокультурної трансляції при перекладі текстів різних
жанрів.
3. Перспективи розвитку теорії та практики перекладу в Україні та світі.
4. Методика викладання іноземних мов та перекладу.
5. Функціонування мовних одиниць: синхронні та діахронні студії.
6. Нові тенденції в літературознавстві.
Голова оргкомітету конференції - доктор філологічних наук, професор
кафедри іноземних мов професійного спілкування Бардіна Наталія
Василівна (bardina.nat@gmail.com).
Члени оргкомітету
Ступак Інна Валер'янівна, доктор філологічних наук, професор, декан
факультету лінгвістики та перекладу (stupak_inna@mail.ru).
Ларіна Еліна Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідуюча
кафедрою германських та східних мов (mgu-language@ukr.net).

Рижих Володимир Іванович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри
германських та східних мов (vryzhykh@gmail.com).
Савчук Ганна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри
перекладу та мовознавства (savchuk.anna.81@mail.ru).
Черняєва Ірина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри
германських та східних мов (chernyaeva.khokhor@gmail.com).
Відповідальний секретар - Мельниченко Катерина Олександрівна
(+ 380935326069 philology_gsm-conference@ukr.net).
Робочі мови: українська ,німецька, англійська, арабська,китайська ,
французька, іспанська, португальська, російська.
Умови участі у конференції :
1. На конференцію приймаються тези викладачів ВНЗ, кандидатів та
докторів наук , аспірантів, здобувачів, докторантів, асистентів і
студентів з України та інших країн.
2. Тези надсилати електронною поштою прикріпленим файлом, який
називається на прізвище автора латиницею, наприклад: ivanov_tezy.
3. В окремому файлі подається заявка учасника конференції з
відомостями про автора (ivanov_zayavka). Необхідно також надіслати
скановану копію квитанції про грошовий переказ коштів (відповідно до
кількості сторінок): ivanov_oplata.
4. Для участі у Міжнародній заочній науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми сучасної філології» необхідно до 15 квітня 2017
року відправити на електронну пошту philology_gsm-conference@ukr.net
наступі матеріали: заявку учасника (назва файлу – ivanov_zayavka, тези
доповіді (назва файлу – ivanov_tezy ), сканована копія квитанції про
грошовий переказ коштів (назва файлу – ivanov_oplata).
5. За додатковою інформацією звертатися до відповідального секретаря
Мельниченко К.О. ( моб.тел: +38 (093)-532-60-69).
6. Оплата за поліграфічні послуги з друку тез та програми конференції для
мешканців м. Одеса здійснюється за адресою:

м. Одеса , 65009, Україна

вул. Фонтанська дорога ,33
Міжнародний гуманітарний університет,
Факультет лінгвістики та перекладу ,
кафедра германських та східних мов ( 504 ауд.)
Секретар кафедри – Мельниченко Катерина Олександрівна
7. Оплата за поліграфічні послуги з друку тез та програми конференції для
науковців з інших міcт та регіонів здійснюється на картку ПриватБанку :
5168 7573 2001 5722
Мельниченко Катерина Олександрівна
У разі вибору експрес – доставки «Нова Пошта» платником послуг
перевезення є отримувач доставки. Збірник буде доставлений на
обране отримувачем відділення. На одного автора надсилається один
авторський екземпляр збірника матеріалів за адресою першого автора,
що вказана у відомостях про авторів ( заявці). Вартість додаткового
екземпляру становить 100 гривень.
8. За бажанням учасника статтю буде надруковано у фаховому збірнику
« Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету . Серія :
Філологія ». (У 2014 році відповідно до Наказу Міністерства освіти і
науки України № 455 від 15 квітня 2014 р. (додаток № 5) Науковий
вісник
Міжнародного
гуманітарного
університету.
Серія:
«Філологія» було включено до Переліку наукових фахових видань
України. Науковий вісник включено до міжнародної наукометричної
бази даних Index Copernicus International (Республіка Польща). Вимоги
до оформлення та публікацій статей у «Науковий вісник Міжнародного
гуманітарного університету. Серія: Філологія можна знайти на
наступному сайті: http://vestnik-philology.mgu.od.ua/
Для студентів , магістрантів, аспірантів тези , доповіді та статті
подаються з рецензією наукового керівника.
Організаційний внесок – 100 грн.
Вартість друку тез – 50 грн – 1 сторінка.
Тези докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно.
Тези учасників конференції будуть розміщені на веб-сайті факультету
лінгвістики та перекладу також в електронному збірнику матеріалів
протягом двох тижнів після закінчення конференції.
Вимоги до оформлення тез та параметри сторінки рукопису :

1. Рукопис, набраний у текстовому редакторі Microsoft Word
Роздрукований рукопис підписується автором ( усіма співавторами).
Обсяг тез - до 5 сторінок ( анотація , список літератури за бажанням).
2. Формат А 4; орієнтація - книжкова; поля сторінок: ліве - 2.5 см, праве 1.5 см, верхнє і нижнє - 2 см; абзац - 1 см; шрифт Times New Roman
кегель 14; інтервал 1,5.
3. Посилання в тексті позначаються арабськими цифрами у квадратних
дужках, при цитуванні вказуються сторінки, наприклад: [1, 5-7].
Посилання на декілька джерел: [1-3; 5, 45-48; 7, 14-16].
4. При написанні тез необхідно додержуватися чинних стандартів для
друкованих праць і вимог ДАК МОН України.
Вони повинні
відображати: постановку проблеми, актуальність, мету і завдання,
наукові результати, аргументацію, висновки, перспективи подальших
досліджень.
Зразок оформлення рукопису:
УДК 000.000
Прізвище І.Б.
Вчений ступінь, наукове звання,
місце роботи (мовою оригіналу статті)
Місто, країна
НАЗВА
(мовою оригіналу статті)
Анотація. (мовою оригіналу статті, наприклад, українською) - кегль
12, інтервал – 1
Ключові слова: (до 10)
Текст статті – Шрифт Times New Roman, кегель14, інтервал 1,5

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Список використаної літератури: (в алфавітному порядку) кегель 12, інтервал
– 1.
Анотації. ( кегель 12, інтервал – 1 ). Ключові слова: ( до 10 позицій )

Заявка учасника конференції
1. Прізвище _______________________________________
2. Ім’я

_______________________________________

3. По–батькові ______________________________________
4. Домашня адреса __________________________________
5. Місце роботи _____________________________________
6. Посада __________________________________________
7. Учений ступінь , наукове звання ______________________
8. Назва доповіді _____________________________________
__________________________________________________
9. Секція, в рамках якої заявляється участь та планується доповідь
___________________________________________________
10. Варіант участі ( поставте позначку «+»)
1) З публікацією тез доповіді у збірнику матеріалів _______
2) З публікацією тез доповіді у збірнику матеріалів і публікацією
наукової статті у «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету. Серія : Філологія» ______________________
11. Телефони (домашній та робочий) ______________________
12. E – mail _____________________________________________

13. Адреса відділення «Нової пошти» для пересилання збірника
тез_________________________________________________
14. Адреса для листування___________________________________

