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Katılmak üzere davet 

 
 

Konferans aşağıdaki sorunları tartışacağız: 

• Dünya Dili harita, dil, kimlik, dil bilinci 
• Sosyal ve mesleki entegrasyon alanında Kültürlerarası iletişim 
• Sosyolinguistik, ethnolinguistics, bilginin dilsel kültürünü oluşturan olarak psycholinguistics 
• Mevcut durum dil ve konuşma kültürü 
• Dil, kültür ve Qırım  
• Slavlara turk dilleri ogretilmesi 
• Modern Turkiy dil ve edebiyati bilgi alanı 

Konferans dilleri:  Qirimtatarca, Rusça, Turkce,  Ukraynaca. 

Konferansa katılmak için, 10/02/ 2010 göndermek lazim: 

• Başvuru Formu: ad ve soyadı soyadı (tam olarak), otel konaklama rezervasyonu gerekligi 
hakkında not (35$ (turk kahvaltisi ile), bölüm, iş veya çalışma, konum, akademik derecesi, adı, 
adresi, telefon numarası, e-posta adresi, tartışacak konunuz; 

• dergisindeki makaleyi metnin basılı bir kopyası gibi disk üzerinde bir elektronik sürümü/ 100 $ 
(kayıt ücreti + makale yayinlama ücreti: gelemeseniz bile, makaleniz bilimser kanunlarga uygun 
olursa ve Kabul edilse, makale yayinlanir, Western Union)  

El yazması dikkatle kalibre edilmiş olmalı ve düzenlenebilir. Posta Sipariş yalnızca kağıt yayın için kabul 
onayladıktan sonra göndermelisiniz. 

Bilimsel makaleniz bilim adamları DAK V. Vernadsky Tavriya Milliy Üniversitesi Bilimsel notları dergi_ " 
Filoloji. Sosyal İletişim Serisi "olarak konferans öncesinde yayınlanacaktır.  

 Düzenleme Komitesi, bilimsel makale ve koleksiyon ve konferans programı katılımcılara kaydı 
posta üzerine planlanan edildi verilecektir bilgilendirir.  



Konferansa Resmi davet 28/02/2010 gönderilecektir 

Yol, konaklama, yiyecek, vize isleri - katılımcıların parasına.  

Sorular icun e-mail: lemara2002@hotmail.com 

Düzenleme  
 
 

Örnek tasarım makaleler: 
 

UDK * brunç, yoneliş numaraları (811 – dil bilim,161-slav dilleri, 1-rusiye dili=  UDK 
811.161.1) 

Makale başlığı 
Turkçe, İngilizce dillerinde  

Adınız 
Turkçe, İngilizce dillerinde  

Kurumun Adı  
Ozet, anahtar kelimeler 

Turkçe, İngilizce dillerinde  

Makale metni  

Yayın makaleleri için aşağıdaki gereksinimleri karşılaması Kabul şartları: 

Cilt - en fazla 8 sayfalara. Word veya RTF. Yazı tipi Times New Roman, 14 punto, 1,5 aralık, 2 cm, 
paragraf paragrafbaşı 1,25 cm tüm marjları 

15.01.2003 № 7-05/1 Ukrayna DAK Prezidyumunun kararnamesine göre   bilimsel makale aşağıdaki 
yapısal bileşenleri içermelidir: 

• Bilim Sorunun formülasyonu; 
• çalışmalarına son araştırma analizi; 
• amaç ve hedefleri; 
• sonuçlar ve / veya sonuçları; 
• Daha fazla araştırma için kısa Prospects. 

Tablolar, grafikler, çizimler ayrı dosyalar olarak sunulur. 

Madde çağrılarıyla içermemelidir. Tüm referanslar ve notlar çalışma sonunda, kaynakların listesini sonra 
yerleştirilmelidir. 

Doğruluk, içeriyordu gerçekler, teklifler ve referanslar yazarları sorumludur.  

Edebiyat  

Köşeli parantez Bibliyografik referanslar. Ilk rakam - kaynakça kaynakların sayısı, ikinci - sayfa numarası. 
Kaynak ve sayfa numarası virgülle ayrılmış sayısı. Sayfaları. Sigara kaynakları noktalı virgül ile ayrılır izni 
olmadan bir tire işareti tarafından kullanılan aralığı belirlemek için. Örneğin: [4, s. 25], [4, s. 25-27], [4, 
s. 25; 7, s. 32-33], [4, 7, 12].  

Kaynaklar listesini düzenleme örneği: 

1. Anisimov, E.E .Metin Dilbilim ve Kültürlerarası İletişim (malzeme kreolizovannyh metinler): [lang. 
fak.  için ders kitabi.] [text]  / E. E.  Anisimova. - Moskova: Yayıncılık "Akademiya" Merkezi, 2003. 



2. Goldin B. E. Subnational konuşma kültür ve etkileşim / V.E. Goldin, O.B. Sirotinin [text] / / 
Stylistics Sorunları. - Saratov, 1993. - Vol. 25. – S. 9-19. 

3. Gulyaeva T. Vokativnost Amerikalı yetkili, siyasi söylem: iletişimsel ve bilişsel yönleri: Doktora 
derecesi tez avtoreferatı. fil. Bilim: spets.10.02.04 "Slav dilleri" [text] / T. Gulyaeva. - Perm, 
2007. - 22 ss. 

4. Leontyev  A. A. Psycholinguistic dil medya özellikleri [elektronik kaynak] / A. A. Leontiev. - 
İnternet erişim: http:/ / genhis.philol.msu.ru/article_286.shtml 

5. Ponomarenko E.A. Söylem doktor bir yönüyle konuşma tür ve pasaport özgüllüğü-hasta iletişimi 
(on malzeme sanat yazarlar doktor) / E.A.  Ponomarenko [text]  / / V. Vernadsky Tavriya Milliy 
Üniversitesi Bilimsel notları dergi. - 2008. -21 (60), № 2. - S. 132-138. - (Filoloji. Sosyal İletişim 
Serisi)  

 

 

Konferans şartlarına ya yayin kanunlara ve şartlara uymayan makaleleri organizasyon komitesi 
tarafından reddetmek hakkı var. 

 



Ukrayna Pedagoji Bilimsel Akademisi 
 

Eğitim Yönetimi Kırım Bilimsel ve Metodolojik Merkezi 
 

V. Vernadsky Tavriya Milliy Üniversitesi 
Slav dilleri ve Gazetecilik fakultesi  

 
Ukrayna Bilimsel Akademisi 

A. Potebna Linguistics Enstitüsü  
 

Rusiye Insanlar arası Dostluk Üniversitesi 
 

"Kültürlerarası İletişim: 
bilimsel okullar ve modern eğilimler 
Dilsel Çalışmalar " 
IX Uluslararası Bilimsel Konferansı'na 

Katılmak üzere davet 
 
 

24-27 Mayıs 2010 (Aluşta, Kırım, Ukrayna (Düzenleme Komitesi e-posta adresi: 95007, 
Ukrayna, Kırım, Simferopol, Prospect Vernadskogo, 4, V. Vernadsky Tavriya Milliy Üniversitesi, 
Martınük, Anna Yaroslavovna. E-posta: bogdanovich@crimea.edu; annamart07@rambler.ru) 

 

Konferans aşağıdaki sorunları tartışacağız: 

• Dünya Dili harita, dil, kimlik, dil bilinci 
• Sosyal ve mesleki entegrasyon alanında Kültürlerarası iletişim 
• Sosyolinguistik, ethnolinguistics, bilginin dilsel kültürünü oluşturan olarak psycholinguistics 
• Mevcut durum dil ve konuşma kültürü 
• Dil, kültür ve Kırım etnik 
• Yetkinlik odaklı eğitim Slav dilleri 
• Modern bilgi alanı 

Konferans dilleri: , Rusça, İngilizce Ukraynaca. 

Konferansa katılmak için, 15 Mart 2010 göndermek kadar lütfen: 

• Başvuru Formu: ad ve soyadı soyadı (tam olarak), otel konaklama rezervasyonu gerekligi 
hakkında not, bölüm, iş veya çalışma, konum, akademik derecesi, adı, adresi, telefon numarası, 
e-posta adresi, tartışacak konunuz; 

• dergisindeki makaleyi metnin basılı bir kopyası gibi disk üzerinde bir elektronik sürümü ve 100 $ 
(kayıt ücreti + makale yayinlama ücreti)  

El yazması dikkatle kalibre edilmiş olmalı ve düzenlenebilir. Posta Sipariş yalnızca kağıt yayın için kabul 
onayladıktan sonra göndermelisiniz. 

Bilimsel makaleniz bilim adamları DAK V. Vernadsky Tavriya Milliy Üniversitesi Bilimsel notları dergi_ " 
Filoloji. Sosyal İletişim Serisi "olarak konferans öncesinde yayınlanacaktır.  

 Düzenleme Komitesi, bilimsel makale ve koleksiyon ve konferans programı katılımcılara kaydı 
posta üzerine planlanan edildi verilecektir bilgilendirir.  

Konferansa davet Resmi Nisan 2010 olarak gönderilecektir 

Yol, konaklama, yiyecek - katılımcıların parasına.  



Telefon: Slav Filoloji ve Gazetecilik Bölümü ortak dil iletişim ve gazetecilik ile (0.652) 51-66-
02 (Martyniuk, Anna Yaroslavovna, organizasyon komitesinin genel sekreteri), (0652) 51-81-80 (dekanı)  

Düzenleme  
 
 

Örnek tasarım makaleler: 
 

UDK * brunç, yoneliş numaraları (811 – dil bilim,161-slav dilleri, 1-rusiye dili=  UDK 
811.161.1) 

Makale başlığı 
Rusça, Ukraynaca ve İngilizce dillerinde  

Adınız 
Rusça Ukraynaca ve İngilizce dillerinde  

Kurumun Adı  
Soyut, anahtar kelimeler 

Rusça Ukraynaca ve İngilizce dillerinde  

Makale metni  

Yayın makaleleri için aşağıdaki gereksinimleri karşılaması Kabul şartları: 

Cilt - en fazla 8 sayfalara. Word veya RTF. Yazı tipi Times New Roman, 14 punto, 1,5 aralık, 2 cm, 
paragraf paragrafbaşı 1,25 cm tüm marjları 

15.01.2003 № 7-05/1 Ukrayna DAK Prezidyumunun kararnamesine göre   bilimsel makale aşağıdaki 
yapısal bileşenleri içermelidir: 

• Bilim Sorunun formülasyonu; 
• çalışmalarına son araştırma analizi; 
• amaç ve hedefleri; 
• sonuçlar ve / veya sonuçları; 
• Daha fazla araştırma için kısa Prospects. 

Tablolar, grafikler, çizimler ayrı dosyalar olarak sunulur. 

Madde çağrılarıyla içermemelidir. Tüm referanslar ve notlar çalışma sonunda, kaynakların listesini sonra 
yerleştirilmelidir. 

Doğruluk içeriyordu gerçekler, teklifler ve referanslar yazarları sorumludur.  

Edebiyat  

Köşeli parantez Bibliyografik referanslar. Ilk rakam - kaynakça kaynakların sayısı, ikinci - sayfa numarası. 
Kaynak ve sayfa numarası virgülle ayrılmış sayısı. Sayfaları. Sigara kaynakları noktalı virgül ile ayrılır izni 
olmadan bir tire işareti tarafından kullanılan aralığı belirlemek için. Örneğin: [4, s. 25], [4, s. 25-27], [4, 
s. 25; 7, s. 32-33], [4, 7, 12].  

Kaynaklar listesini düzenleme örneği: 

6. Anisimov, E.E .Metin Dilbilim ve Kültürlerarası İletişim (malzeme kreolizovannyh metinler): [lang. 
fak.  için ders kitabi.] [text]  / E. E.  Anisimova. - Moskova: Yayıncılık "Akademiya" Merkezi, 2003. 

7. Goldin B. E. Subnational konuşma kültür ve etkileşim / V.E. Goldin, O.B. Sirotinin [text] / / 
Stylistics Sorunları. - Saratov, 1993. - Vol. 25. – S. 9-19. 



8. Gulyaeva T. Vokativnost Amerikalı yetkili, siyasi söylem: iletişimsel ve bilişsel yönleri: Doktora 
derecesi tez avtoreferatı. fil. Bilim: spets.10.02.04 "Slav dilleri" [text] / T. Gulyaeva. - Perm, 
2007. - 22 ss. 

9. Leontyev  A. A. Psycholinguistic dil medya özellikleri [elektronik kaynak] / A. A. Leontiev. - 
İnternet erişim: http:/ / genhis.philol.msu.ru/article_286.shtml 

10. Ponomarenko E.A. Söylem doktor bir yönüyle konuşma tür ve pasaport özgüllüğü-hasta iletişimi 
(on malzeme sanat yazarlar doktor) / E.A.  Ponomarenko [text]  / / V. Vernadsky Tavriya Milliy 
Üniversitesi Bilimsel notları dergi. - 2008. -21 (60), № 2. - S. 132-138. - (Filoloji. Sosyal İletişim 
Serisi)  

 

 

Konferans şartlarına ya yayin kanunlara ve şartlara uymayan makaleleri organizasyon komitesi 
tarafından reddetmek hakkı var. 

 


