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ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Науковий

пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання
гуманітарних і соціально-економічних наук»,
яка відбудеться 15 листопада 2018 р.

Робота конференції планується за такими напрямами:
Географія і геологія
Педагогіка
Державне управління
Право
Екологія
Психологія
Економіка
Сучасні інформаційні технології
Історія
Фізична культура та професійний спорт
Математика
Філологічні науки
Мистецтво
Технічні науки
Офіційні мови конференції: українська, англійська, болгарська, німецька,
румунська, французька

Формат конференції:
Конференція проводиться в очній формі. Видання збірника матеріалів конференції
планується в електронному (варіант *pdf) та друкованому вигляді. Електронний варіант
збірника буде розміщено на сайті ІДГУ.

Умови участі конференції:
до 13 листопада 2018 р (включно):
1. Заповнити заявку учасника конференції (додаток А).
2. Підготувати статтю з відповідного напряму.
3. Надіслати до оргкомітету оформлені заявку та статтю (додаток Б) на електронну
адресу nauka_idgu@ukr.net

Вимоги до оформлення матеріалів:
 Матеріали подають у текстовому редакторі Microsoft Word (2007), з розширенням
*.docx, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А4 (240*297 мм), поля: верхнє,
нижнє, праве та ліве – 20 мм. Шрифт тексту: кегель – 12 pt; інтервал – 1, абзацний відступ
1,25 см., обсяг статті – 3-5 сторінок,
 Обов’язкові структурні елементи текстової частини: вступ, основна частина,
висновки. Структурні елементи виділяти НЕ ПОТРІБНО.
 Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах.
Для малюнків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, 12 кегль, інтервал між
рядками – 1, чорно-біла гама, розміщення легенди – внизу малюнку, вирівнювання по
ширині.
 Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами (у рядок із
заголовком). Не допускається розташування таблиць в альбомному форматі. Ширина
таблиць не повинна перевищувати ширину тексту.
 Математичні формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation.
 Окрім публікації в тексті всі малюнки, таблиці, фотографії подаються окремим
файлом.
 Не допускаються скановані (сфотографовані) таблиці та малюнки.
 Перенесення слів (у тому числі й автоматично) не допускаються.
 Бібліографічний опис літературних джерел оформлюють згідно з ДСТУ ГОСТ
7.1:2006.
 Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника
конференції. Наприклад: Ткаченко Ю.М._Стаття; Ткаченко Ю.М._Заявка.
Просимо авторів також звернути увагу:
1. Всі матеріали проходять обов’язкову перевірку на плагіат.
2. Прийняті матеріали не повертаються.
3. Роботи, що надійшли невчасно, з порушенням терміну подачі, вимог до
оформлення, обсягом менше 3 сторінок, не пройшли перевірку на плагіат до подальшої
обробки та публікації НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!
4.З питання стосовно оплати публікації матеріалів звертатися до редакційновидавничого відділу.
Увага! Відповідальність за зміст статей, достовірність даних, фактів, цитат
повністю несуть автори статей та їх наукові керівники!
Увага! Організаційний комітет залишає за собою право відбору матеріалів для
публікації!

Усі питання, щодо участі, розміщення матеріалів необхідно вирішувати з
організаторами конференції
(Градинар Ганна Іванівна – моб. 066 189 53 34
електронна пошта: nauka_idgu@ukr.net)

Маємо надію на подальшу співпрацю!
Оргкомітет

Додаток А
Заявка учасника

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Науковий

пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і
соціально-економічних наук»

Прізвище (українською та англійською
мовами)
Ім’я (українською та англійською мовами)
Назва установи/навчального закладу
Факультет, курс, група
Науковий керівник, (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання, посада, навчальний
заклад (установа)
Контактні телефони
E-mail:
Домашня адреса
Тема доповіді (українською та
англійською мовами)
Секція, в рамках якої Ви бажаєте
представити доповідь
Необхідність в ТЗН (так/ні)
Необхідність забезпечення проживання
(так/ні)
Додаток Б
Приклад оформлення тез:
ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Тетяна Петрова
студентка 5 курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. І. П. Сидоренко
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