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Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ: АКМЕОЛОГІЧНІ
ЗАСАДИ, СУЧАСНІ РЕАЛІЇ»,
яка відбудеться 25 квітня 2019 року
Метою проведення конференції є сприяння науковому осмисленню соціальнопедагогічних проблем, пов’язаних із впровадженням механізмів розвитку інклюзивної освіти;
ініціювання нових напрямків соціального партнерства в інклюзивній освіті, формування
творчих зв’язків та розширення наукових міжнародних контактів у розв’язанні актуальних
проблем створення інклюзивного середовища закладу освіти як суб’єкта соціального
партнерства.
Форма проведення: очна, заочна.
Офіційні мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, болгарська,
румунська, польська, чеська, російська.
До участі у конференції запрошуються: доктори і кандидати наук, докторанти,
аспіранти, магістранти закладів вищої освіти України та зарубіжжя.
Тематичні напрямки роботи конференції
Секція 1. Соціальне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті.
Секція 2. Конструктивне соціальне партнерство в інклюзивній освіті – передумова
успішності проектної діяльності в соціономічній сфері.
Секція 3. Партнерська взаємодія інститутів соціальної сфери у системі інклюзивної освіти
зарубіжжя.
Секція 4. Інклюзивна освіта: шляхи вдосконалення професійної підготовки кадрів до кроскультурної комунікації у процесі створення інклюзивного середовища закладу освіти як
суб’єкта соціального партнерства.
Електронний варіант матеріалів для публікації та анкету автора(-ів) необхідно подати
на електронну адресу nauka idgu@ukr.net до 10.04.2019 р.
За результатами роботи конференції всі учасники отримають сертифікат учасника,
програму та збірник матеріалів (за бажанням).
Вимоги до оформлення тез:
1. Обсяг тез – від 5 до 8 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація –
книжкова.
2. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм.
3. Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
4. Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище
та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання (для осіб, які їх мають); другий рядок –
(шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), навчальний заклад або місце роботи, посада.
5. Нижче, через один інтервал – назва тез посередині рядка (прописні літери, без крапки):
шрифт Times New Roman №14, жирний.
6. Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не
нумеруються.
7. Література оформлюється в кінці тексту під назвою «ЛІТЕРАТУРА».

У тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового
номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57].
ВАЖЛИВО! При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог з
урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення
та правила складання».
Порядок подання матеріалів
Електронний варіант матеріалів для публікації, квитанцію про сплату організаційного
внеску та заявку автора(-ів) необхідно подати на електронну адресу nauka_idgu@ukr.net до
10.04.2019 р. (включно). Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному
збірнику складає 120 грн.
У разі потреби друкованого екземпляру збірки матеріалів конференції
(за додаткових умов) повідомте про це редакційну колегію.
Оргкомітет конференції планує публікацію кращих статей у фаховому виданні
«Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету», Вип. 43 (Серія:
Педагогічні науки).
Увага! Оплату за друковані матеріали конференції (за бажанням) та оргвнесок
(обов’язково) перераховувати за банківськими реквізитами, які будуть повідомлені
додатково після підтвердження прийняття Ваших матеріалів.
Увага! У разі відправки тез (статті) та квитанції про оплату оргвнеску електронною
поштою надсилати друковані матеріали Укрпоштою не потрібно!
Увага! Після того, як ми отримали від Вас матеріали, 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! Роботи обсягом менше 5 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!
Організаційний комітет конференції:
Кічук Ярослав Валерійович – доктор педагогічних наук, професор ректор ІДГУ – голова
оргкомітету;
Циганенко Лілія Федорівна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з науковопедагогічної роботи;
Кічук Надія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету;
Біла Олена Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки,
дошкільної, початкової та спеціальної освіти – співголова оргкомітету;
Іванова Дора Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної
педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти – заступник голови оргкомітету,
координатор конференції (м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, каб. 302, e-mail: delfy323@gmail.com);
Градинар Ганна Іванівна – завідувач редакційно-видавничого відділу ІДГУ, технічний
координатор конференції (м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, каб. 209, e-mail: nauka_idgu@ukr.net).
Більш детальну інформацію про конференцію, форми та строки оплати можна отримати за
телефонами:
067-116-09-67 Іванова Дора Георгіївна – координатор конференції,
066-189-53-34 Градинар Ганна Іванівна – технічний координатор конференції,
або надсилайте запитання на електронну адресу: nauka idgu@ukr.net (науковий відділ);
kafped_idgu@i.ua (кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти).
Адреса проведення конференції :
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
вул. Рєпіна, 12, м. Ізмаїл, Одеська обл., 06810
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ

Додаток 1

ЗАЯВКА
учасника Міжнародної науково-практичної конференції
«СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ: АКМЕОЛОГІЧНІ
ЗАСАДИ, СУЧАСНІ РЕАЛІЇ»
25 квітня 2019 року (м. Ізмаїл)
1. Ім’я____________________________________________________
2. По-батькові_____________________________________________
3. Місце роботи____________________________________________
4. Посада__________________________________________________
5. Науковий ступінь, вчене звання_____________________________
6. Назва доповіді___________________________________________
7. Назва секції______________________________________________
8. Домашня адреса (з індексом)_______________________________
9. Контактні телефони________________________________________
10. Е-mail: __________________________________________________
11. Форма участі у конференції: очна ______ заочна _______________
12. Друковані матеріали конференції ______ електронний варіант _____
13. Потреба у сертифікаті так_________ ні_______
14. Харчування: так_________ ні_______
15. Необхідність замовлення проживання

так_________

ні_______

Додаток 2
Зразок оформлення тез доповідей
Олена Біла
д.пед.н., професор
кафедра загальної педагогіки, дошкільної,
початкової та спеціальної освіти
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В
ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ
Текст
ЛІТЕРАТУРА
1. Мітюхіна В.П. Альтернативна педагогіка у партнерстві з тенденціями «Нової
української школи» / В.П. Мітюхіна // Управління школою. – 2017. – №2. – С. 8-11.
Додаток 3
Вимоги до оформлення наукових статей у «Науковому віснику Ізмаїльського
державного гуманітарного університету»
Збірник наукових праць «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного
університету» включено до переліку наукових фахових видань України в галузі «Педагогічні
науки» (Наказ МОН України від 10.05.2017 р. №693; Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації серія КВ №22509-12409ПР від 01.12.2016), у якому
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора чи кандидата наук. Редакція збірника виконує безперервну роботу щодо його
внесення до міжнародних електронних бібліотек, каталогів і наукометричних баз, що сприяє
входженню до світового наукового інформаційно-комунікативного простору, а також
підвищенню рейтингу збірника та індексів цитування наших авторів.
На сьогодні «Науковий вісник...» зареєстровано у таких наукометричних базах даних, як:
• Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),
• Google Scholar,
• Index Copernicus,
• Researchbib Journal Index and Archive (Researchbib),
• Scientific Indexing Services.
Окрім власного сайту (http://nv.idgu.edu.ua), «Науковий вісник...» представлений на
порталі «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В.І.
Вернадського.
Збірник отримав міжнародні стандартні номери серійного видання: ISSN як для
друкованої версії (ISSN 2521-1757), так і для електронної on-line версії (ISSN 2616-8812).
Усім статтям присвоюється цифровий ідентифікатор DOI, побачити який
можна на першій сторінці кожної статті. Наша редакція спрямовує зусилля, щоб
надати журналу нову академічну форму та покращити якість видання в цілому.

Наукова стаття має містити такі обов'язкові елементи, які необхідно виділяти в тексті статті:
• постановка проблеми в контексті сучасної науки та її зв'язок із важливими
науковими і практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання
проблеми й на які опирається автор;
• наукові завдання статті (проблеми або напрями дослідження);
• мета статті (формулювання завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
• висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок у
визначеному напрямі; список використаних джерел та літератури.
Вимоги до електронного оформлення
• Матеріали подаються в електронному вигляді в редакторі Word, збереженому у
форматі *.doc / *.docx. Назва файлу (тільки латиницею) має відповідати
прізвищу автора, напр.: petrenko.doc.
• Формат аркуша А4, відступи: зліва - 3 см, справа - 1 см, зверху та знизу - 2 см.
• Шрифт Times New Roman, розмір 12, стиль «нормальний» («звичайний»).
Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом.
• Міжрядковий інтервал - 1,5. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без
переносів. Сторінки не нумеруються.
• Обсяг статті - від 20 000 до 31 000 друкованих знаків (разом з пробілами) (812
сторінок, формату А4).
Послідовність розміщення матеріалу:
• DOI (присвоює університет) та УДК (надсилається автором) розташовують у
лівому верхньому кутку;
• Ім'я та прізвище автора (авторів) - через інтервал з правого боку сторінки
(друкується курсивом). Прізвище - всі літери великі курсивом (напр. Ганна
ГРАДИНАР).
• Назва статті - великими літерами жирним шрифтом через інтервал по центру
сторінки.
• Через один рядок курсивом подається анотація мовою статті, обсягом не менше
1200 друкованих знаків. На наступному рядку з абзацу наводяться ключові
слова - мінімум 5 слів (шрифт - курсив). Шрифт Times New Roman, розмір 12.
В кінці після літератури - abstract, обсягом не менше 1800 друкованих знаків.
• Через один рядок після анотації подається основний текст статті (вирівнюється
за шириною).
• Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Треба розрізняти тире (-) і дефіс
(-): відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів до і після тире.
• Якщо стаття містить таблиці і (або) малюнки, то вони повинні бути
компактними, мати назв, шрифт тексту - Times New Roman, розмір 12.
Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані.
Малюнки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються. Кількість таблиць,
формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Слово Таблиця та її
номер розташовують праворуч (друкують напівжирним шрифтом), а її
заголовок - по центру (напівжирним шрифтом). Кількість таблиць, схем,
малюнків - не більше 2.
• В тексті використовуються лише друкарські лапки «...».
Вимоги до оформлення приміток і бібліографічних посилань:
• Різного роду змістові примітки (коментарі, уточнення, «ліричні відступи» від
основної теми тощо) оформляти за допомогою посилань автоматично внизу

•

•
•

відповідної сторінки (діалогове вікно «Виноски» з параметрами: виноски внизу сторінки; формат - інший - символ зірочка (*;**;***)).
Бібліографічні посилання (бібліографічні примітки) розміщувати посторінково
автоматично (діалогове вікно «Виноски» з параметрами: виноски - внизу
сторінки; формат номерів «1, 2, 3 , . » ; нумеровані списки -продовжити). Знак
виноски ставити перед розділовим знаком (двокрапкою, крапкою з комою,
комою, крапкою), а не після нього.
Усі бібліографічні посилання подавати мовою оригіналу.
References - окрема складова частина публікації. Це список використаної
літератури та опублікованих джерел в алфавітному порядку, виконаний
латинським шрифтом. У цьому блоці повторюють посилання у
транслітерованому вигляді. Наведені джерела НЕ НУМЕРУЮТЬСЯ. Кожен
бібліографічний опис джерела починається з нового рядка з вирівнюванням по
ширині без відступів.
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