
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Ізмаїльський державний  

гуманітарний університет 
Громадська організація  

«Центр розвитку Бессарабії» 
Наукове товариство студентів, аспірантів 

та молодих вчених ІДГУ 

 

ЗАПРОШУЄ 
студентів і магістрантів ІДГУ, старшокласників 

міст і сіл Одеської області,  студентів і 
магістрантів вищих навчальних закладів 

України та зарубіжжя 
взяти участь у роботі 

X Всеукраїнської студентської науково-
практичної конференції 

«Пріоритетні напрями 
європейського наукового 

простору: пошук 
студента» 

з нагоди Всеукраїнського дня науки  
(15 травня 2020 р. у платформі 

Zoom) 

  

Тематика конференції: 
 

Регіоноведення і регіональна організація 
суспільства.  
Економічна географія. 
Сучасні технології управління.         
Маркетинг та менеджмент. 
Проблеми екологічного виховання молоді. 
Правознавство.  
Економіка підприємства. 
Регіональна економіка.  
Економічна теорія. 
Історія України.  
Загальна історія. 
Історія науки і техніки.  
Етнографія. 
Математичне моделювання. 
Музичне мистецтво. 
Методичні основи виховного процесу.  
Мистецтво дизайну.  
Проблеми підготовки фахівців.      
Мистецтво танцю. 
Стратегічні напрями реформування системи 
освіти.  
Сучасні методи викладання. 
Обчислювальна техніка та програмування.  
Соціальна педагогіка. 
Розвиток фізкультури і спорту в сучасних 
умовах.  
Загальна психологія.  
Комп’ютерна інженерія. 
Програмне забезпечення. 
Методика викладання мови та літератури. 
Актуальні проблеми перекладу. 
Синтаксис: структура, семантика, функція.  
Українська мова та література. 
Болгарська мова та література. 
Теоретичні та методологічні проблеми 
дослідження мови. 
Іноземні мови та світова література. 

 

Офіційні мови конференції:  

українська, англійська, болгарська, 

німецька, румунська, французька. 

 

Формат конференції: 

Узв’язку з призупиненням 

звичного ритму життя, оргкомітет 

прийняв рішення провести 
ювілейну конференцію в інтернет-
форматі. 

Виступи учасників конференції (на 
платформі Zoom) відбудуться по секціям 
15.05.2020. Початок конференції о 10.00. 
Доповідь не повинна перевищувати 7 
хвилин. 14 травня 2020 всі учасники 
конференції отримують програму (на 
електронну пошту) та ідентифікатор 
конференції для підключення. 

 
Для участі та публікації статей у 

збірнику конференції необхідно 
подати матеріали до 13 травня 2020 р 
(включно): 

1. Заповнити заявку учасника  
конференції (додаток А) та надіслати на 
електронну адресу 
naukovyi.viddil_idgu@ukr.net 

2. Надіслати оргкомітету відповідно 
оформлену статтю (додаток Б) на 
електронну адресу nauka_idgu@ukr.net 

3. З питань оплати за публікацію 
звертатися до редакційного відділу. 

 
Вимоги до оформлення матеріалів: 
• Обов’язкові структурні елементи текстової 

частини: вступ, основна частина, висновки. 
Структурні елементи виділяти НЕ ПОТРІБНО.  
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• 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 доповіді  – 3-5 сторінок. 
• 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 (в 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. 

• Перенесення слів (у тому числі й 
автоматично) не допускаються.  

•  Не приймаються скановані 
(сфотографовані) й не згруповані великі 
таблиці, кольорові малюнки. 

• Бібліографічний опис літературних джерел 
оформлюють згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2016. 
• У кінці доповіді – через один абзац – 

Бібліографія (по центру). Посилання в тексті 
на джерела подаються у квадратних дужках 
відповідно до порядку згадування.  

• 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 рецензуються та 
не повертаються. 

3. Роботи, що надійшли невчасно, з 
порушенням вимог до оформлення, не 
пройшли перевірку на антиплагіат, до 
подальшої обробки та публікації НЕ 
ПРИЙМАЮТЬСЯ! 
 
Додаток А 

Заявка учасника 
 

X Всеукраїнської студентської  
науково-практичної конференції 

«Пріоритетні напрями 
європейського наукового простору: 

пошук студента»  
Прізвище (українською 

та англійською мовами) 

 

Ім’я (українською та 

англійською мовами) 

 

Назва 

установи/навчального 

закладу 

 

Факультет, курс, група  

Науковий керівник, (ПІБ, 

науковий ступінь, учене 

звання, посада, 

навчальний заклад 

(установа)  

 

Контактні телефони   

E-mail:  

Тема статті (українською 

та англійською мовами) 

 

Необхідність у 

друкованому збірнику 

 

(так/ні) 

Додаток Б 
Приклад оформлення статті: 
 

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ 
МОДЕЛЕЙ БІОЛОГІЧНИХ 

ОБ’ЄКТІВ 
Ганна Градинар  

студентка 3 курсу факультету 
управління, адміністрування та 

інформаційної діяльності 
Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет 
Науковий керівник – к.іст.н., доц. Морошан 

Н.В. 
 

Текст текст текст…[2, с. 23-25] 
 

Бібліографія: 
1. Аузіна М. О. Система 

комплексної діагностики знань студентів 
/ М. О. Аузіна. Львів : Львівський 
банківський інститут НБУ, 2002.  256 с. 
 

 
Усі питання щодо участі та 

розміщення матеріалів необхідно 
вирішувати з організаторами 

конференції : 
( Берестецька Марина Олександрівна 

– моб. 073 105 78 94 або електронною 
поштою за адресою :  

naukovyi.viddil_idgu@ukr.net 
 

Градинар Ганна Іванівна –  
моб. 098 33 97 415 або електронною 

поштою за адресою: 
nauka_idgu@ukr.net 
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