Шановні колеги !

Ізмаїльський державний гуманітарний університет,
педагогічний факультет ІДГУ,
кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичного виховання,
Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених ІДГУ

запрошують Вас до участі
у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

«Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності:
європейський вимір»,
яка відбудеться 10 квітня 2019 року
Мета конференції: обговорити у формі наукового діалогу своєрідність традиційних
та інноваційних підходів у педагогічній науці та практиці в умовах європейського
виміру.
До участі у конференції запрошуються: доктори і кандидати наук, докторанти,
аспіранти, магістранти вищих навчальних закладів України та зарубіжжя.
Форма проведення: дистанційна.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, румунська,
французька, німецька.
Планується робота за секціями:
1. Актуальні питання теорії і практики підготовки фахівців соціономічної сфери.
2. Пріоритетність фізичної культури і спорту як стратегічна мета сучасної освіти.
3. Соціально-психологічні проблеми розвитку дітей та молоді у системі освіти та підходи
до їх розв’язання в інноваційному досвіді педагогів.
4. Регіональні проблеми освіти, фізичної культури та спорту.
Останній термін подання статей – 9 квітня 2019 р. (включно).
До участі у конференції приймаються статті обсягом від 3 до 5 сторінок, набрані у
редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New
Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. Література подається в
алфавітному порядку після основного тексту. Бібліографія оформлюється відповідно до
затверджених вимог (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5). (Див. зразок оформлення
статей). Великими літерами через 2 інтервали посередині друкують назву доповіді. Через
1,5 інтервали окремим рядком зазначають ім’я і прізвище автора (-ів), науковий ступінь,
вчене звання. Наступний рядок містить назву установи, де працює автор(-и), назву країни
(без абревіатур). Через 1,5 інтервали подається текст. Стаття повинна включати:
актуальність теми, мету роботи, завдання, що ставились у ході дослідження, результати,
висновки, напрямки можливих подальших досліджень (структурні елементи виділяти НЕ
ПОТРІБНО). Малюнки виконуються векторною графікою і повинні бути вмонтовані в
текст. Посилання в тексті на літературу у вигляді [1, с. 35].
Матеріали на конференцію приймаються 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.

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику «Традиції та інновації в
сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір. Матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції».
У разі потреби друкованого екземпляру збірки матеріалів конференції
(за додаткових умов) повідомте про це редакційну колегію.
Увага! Оплату за друковані матеріали конференції (за бажанням) перераховувати
за банківськими реквізитами, які будуть повідомлені додатково після підтвердження
прийняття Ваших матеріалів. У разі відправки тез (статті) та квитанції про оплату
оргвнеску електронною поштою надсилати друковані матеріали Укрпоштою не потрібно!
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. Оргкомітет залишає за собою право відхилити статті, які не
відповідають тематиці та вимогам. Відповідальність за зміст статті та помилки в тексті
несуть автори!
Увага! Роботи обсягом менше 3 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!
Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати за телефонами:
0667551671 завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної
культури к.пед. н., доц. Фурдуй Світлана Борисівна
0679198301 к.філос. н., доц. Ярчук Геннадій Васильович
066-189-53-34 Градинар Ганна Іванівна – технічний координатор конференції,
завідувач редакційно-видавничого відділу
або надсилайте запитання на електронну адресу nauka_idgu@ukr.net

Зразок оформлення статей
АРТ-ОБ’ЄКТ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Іван Пастир
к.пед.н., доцент
кафедра музичного та образотворчого мистецтв,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
У XXI столітті мистецтво розширює свої кордони, все більше перетинаючись з
навколишнім світом. Воно не обмежено ні вибором матеріалів, ні методами,
використовуючи як традиційні, наприклад, живопис, графіку, скульптуру, так і
нетрадиційні форми – інсталяції, графіті. Найбільш виразними є арт-об’єкти, які
привертають увагу глядача, змушують замислитись, глянути на щось буденне під новим
кутом.
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