
 

 

 

 

 

 

 

Шановні колеги ! 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Педагогічний факультет ІДГУ 

Кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти 

Наукове товариство молодих учених, аспірантів, студентів ІДГУ 

 

запрошують Вас до участі 

у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Інновації в освітньому процесі:  
методологія, тенденції, технології», 

 

яка відбудеться 22 травня 2020 року 

 

Мета конференції: обговорити у формі наукового діалогу проблеми 

забезпечення якості освіти, впровадження інноваційних педагогічних технологій, 

розвитку освітнього середовища як об’єкта діджиталізації та активізації 

мобільності суб’єктів освітнього процесу. 

 

До участі у конференції запрошуються: доктори і кандидати наук,  

докторанти, аспіранти, магістранти, студенти закладів вищої освіти України та 

зарубіжжя.  

 

Форма проведення: дистанційна.  

 

Офіційні мови конференції: українська, англійська, румунська, французька, 

німецька.  

 

Планується робота за секціями:  
1. Розвиток інноваційного мислення та креативних здібностей як основа 

підготовки сучасного професіонала освітньої галузі. 

2. Використання сучасних педагогічних технологій в організації освітнього 

процесу. 

3. Діджиталізація як засіб забезпечення якості освіти: сучасний досвід, 

проблеми, перспективи. 

4. Інтеграція як умова підвищення якості процесу навчання. 

5. Формування життєвих компетентностей учнів у процесі навчання. 

 

Останній термін подання статей – 21 травня 2020 р. (включно).  



 

 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 – 14 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 

8302:2015. 

 

Матеріали  на  конференцію приймаються електронною поштою  за  адресою:  

nauka_idgu@ukr.net. Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища 

та ініціалів учасника конференції. Наприклад: Ткаченко Ю.М._Стаття; Ткаченко 

Ю.М._Заявка.  

 

Завантажити збірник можна  буде  через  місяць після закінчення роботи 

конференції за адресою http://idgu.edu.ua  

Розсилка друкованих матеріалів (збірника тез доповідей та програми) 

проводиться за рахунок коштів автора через «Нову пошту». Випуск друкованого 

збірника тез доповідей передбачається  на  25 червня 2020 року.  

 

З питань оплати звертатися до редакційно-видавничого відділу ІДГУ 

(208 каб. корпус 1) або за електронною поштою nauka_idgu@ukr.net 

 

У разі потреби друкованого екземпляру збірки матеріалів конференції  

(за додаткових умов) повідомте про це редакційну колегію. 
 

Увага! У разі відправки статті  та квитанції про оплату оргвнеску 

електронною поштою надсилати друковані матеріали Укрпоштою не потрібно!  

Увага! Після  того,  як  ми  отримали від  Вас  статтю,  Ви обов’язково маєте 

отримати повідомлення-відповідь: «Вашу статтю отримано та зараховано». Якщо 
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така відповідь не надійшла через день після надсилання, тоді обов’язково 

зателефонуйте в оргкомітет і повідомте про ситуацію.   

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:  

067-11-60-967  Іванова Дора Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної 

освіти 

097-98-25-088  Холостенко Юлія Володимирівна, кандидат педагогічних наук 

098-33-97-415 Градинар Ганна Іванівна – технічний координатор 

конференції, завідувач редакційно-видавничим відділом.   

або надсилайте запитання на електронну адресу nauka_idgu@ukr.net  

 

Зразок оформлення статей  

 

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ «АЛЬТЕРНАТИВНА ПЕДАГОГІКА»  

В СУЧАСНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 
 

Катерина Горшкова 
магістрантка педагогічного факультету 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Іванова Д.Г. 

 

Кардинальна зміна соціально-економічних умов життя сучасного 

суспільства, відкритість науково-освітнього простору, активне оновлення 

методологічних основ педагогічної науки, плюралізація її теоретичних концепцій 

значно актуалізують проблему методологічного самовизначення дослідників-

педагогів. У значній мірі це відноситься до актуальної сучасної проблеми – 

розвитку теорії і практики впровадження інклюзивної освіти (зокрема як 

складової альтернативної педагогіки).  

Сучасний дискурс альтернативної педагогіки в нашій країні і за кордоном 

розвивається на різних рівнях: політичному, науковому та організаційно-

практичному. Активне становлення і розвиток вітчизняної педагогіки інтеграції 

(інклюзивної педагогіки) відбувається на тлі наявності багаторічного практичного 

досвіду та теоретико-методологічних досліджень у сфері спільного виховання і 

навчання дітей з різними можливостями і потребами [1, c.59].  
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У пропонованій статті маємо на меті дати характеристику організаційно-

практичної реальності альтернативної педагогіки.      
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практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: 

монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во Рута. С. 337-352.  

2. Кравець І.Л. (2014) Альтернатива як педагогічне поняття. Вісник 

Житомирського державного університету. Випуск 3 (75). Педагогічні науки. 

С. 190-194.  

3. Эпштейн M. M. Альтернативное образование есть, его не может не быть (к 

попытке описания явления). Инклюзивная педагогика. URL: 

http://alteredu.ru/new/bloq/archives/185  

 

 

Заявка учасника 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Інновації в освітньому процесі: методологія, тенденції, технології» 

22 травня 2020 р. 

 

1.  Прізвище, ім’я, по батькові_________________________________________ 

2.  Науковий ступінь _________________________________________________ 

3.  Учене звання _____________________________________________________ 

4.  Місце роботи (навчання)   __________________________________________ 

Для студентів і магістрантів додатково вказати: 

Факультет, курс, група 

Науковий керівник, (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання,  

посада, навчальний заклад (установа) 

5.  Контактні телефони, адреса _______________________________________ 

6.  Секція ___________________________________________________________ 

7.  Тема  статті  ____________________________________________________ 

8.  Дата заповнення заявки ____________________________________________ 

9.  Потреба у друкованому збірнику ____________________________________ 
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