Шановні колеги !
Міністерство освіти і науки України
Інститут педагогіки НАПН України
Ізмаїльський державний гуманітарний університет*
запрошують Вас до участі
у Міжнародній науково-практичній конференції

VІ Дунайські наукові читання
«Імператив соціального партнерства в освітньо-науковому просторі:
євроінтеграційні та регіональні виклики сьогодення»,
з нагоди 80-річчя ІДГУ,
яка відбудеться 16 жовтня 2020 року
Мета конференції – популяризація отриманих наукових результатів;
налагодження наукових зв’язків між молодими науковцями регіонів України та
інших країн; створення умов для реалізації інновацій у закладах вищої освіти;
розвиток нових напрямків дослідження.
До участі у конференції запрошуються: доктори і кандидати наук, викладачі,
докторанти, аспіранти, магістранти, студенти закладів вищої освіти України та
зарубіжжя.
Форма проведення: очна, заочна, дистанційна.
Офіційні мови конференції: українська, албанська, англійська, болгарська,
грецька, німецька, польська, російська, румунська, турецька, французька.
Планується робота за секціями:
1. Професіоналізація в освітній діяльності: історичні витоки, стан, проблеми,
перспективи вирішення.
2. Інноваційні вітчизняні та зарубіжні освітні практики: вектор креативності
суб’єктів освітнього процесу.
3. Міжкультурне спілкування: перекладознавчі, лінгвістичні та літературознавчі
студії.
4. Кіберпрофесіоналізація: психолого-педагогічний сенс упровадження
цифрових технологій у сервісну освітню діяльність.

5. Активізація підприємницької діяльності: соціально-економічні та
управлінсько-правові аспекти.
6. Митці Подунав’я: національна духовність у змісті творчості, домінанти
краєзнавства.
Останній термін подання статей – 15 вересня 2020 р. (включно).
*Конференція проводитиметься за підтримки: Бухарського державного університету
(Республіка Узбекистан), Галацького університету «Dunărea de Jos» (Румунія), Галацького
університету «Данубіус» (Румунія), Кагульського державного університету імені Б.П. Хашдеу
(Республіка Молдова), Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,
Кишинівського державного педагогічного університету імені Іона Крянге (Республіка Молдова),
Музею «Карол І» (Браїла, Румунія), Полтавського національного педагогічного університету імені
В.Г. Короленка, Русенського університету «Ангел Кинчев» (Болгарія), Тараклійського державного
університету імені Григорія Цамблака (Республiка Молдова), Ташкентського державного
педагогічного університету імені Нізамі (Республіка Узбекистан), Університету Григорія Сковороди
в Переяславі, Центральноукраїнського національного технічного університету.

Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті:
Матеріали подають у текстовому редакторі MicrosoftWord (2007), з
розширенням *.docx, гарнітура – TimesNewRoman, формат сторінки А4
(240*297 мм), поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм. Шрифт тексту: кегель
– 14 pt; інтервал – 1,5, абзацний відступ 1 см., обсяг статті – 8-12 сторінок.
Обов’язкові структурні елементи текстової частини: вступ, основна
частина, висновки. Структурні елементи виділяти НЕ ПОТРІБНО.
На першому рядку перед прізвищем автора/-ів у лівому кутку подається
шифр УДК (звичайним шрифтом). Наступний абзац — назва статті великими
літерами, нижче зазначаються ім’я та прізвище автора/-ів (кількість авторів не
більше трьох) англійською мовою, із позначенням посилання на відомості про
автора/-ів у вигляді примітки. Наступний абзац — так само подаються назва
статті великими літерами, нижче зазначаються ім’я та прізвище автора/-ів
(кількість авторів не більше трьох) українською мовою, із позначенням
посилання на відомості про автора/-ів у вигляді примітки.
Увага! Стислі відомості про автора/-ів подаються як примітка до
прізвища за допомогою функції «Верхній індекс»: ставиться порядковий номер
примітки (напр.:...1 ...2), а після тексту статті із заголовком «Примітки»
вказуються необхідні відомості англійською та українською мовами (науковий
ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, контактні дані із зазначенням
ORCID кожного автора (за наявності)).
Наступний абзац — анотація (250-300 знаків) та ключові слова (5-7)
англійською та українською мовами, з наступного рядка подається текст. Після
тексту – «Список використаних джерел», посилання на використані джерела в
тексті робити за зразком [2, с. 364; 5, с. 127; 7-9], де перша цифра – номер
джерела в списку використаних джерел, номер сторінки через кому, декілька
джерел через крапку з комою або через дефіс. Бібліографічний опис
літературних джерел оформлюють згідно з ДСТУ 8302:2015.

Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування
програмах. Для малюнків і таблиць застосовують гарнітуру TimesNewRoman,
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 MicrosoftEquation. 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.
Увага! Статті аспірантів і магістрантів слід подавати з рецензією
наукового керівника чи кафедри з рекомендацією до друку, завіреною печаткою
навчального закладу чи установи.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
УДК …
TRANSCULTURAL EDUCATION AS THE STRATEGY OF
STUDENTS’ LEISURE-TIME AND VOLUNTARY ACTIVITY
ORGANIZATION IN THE POLYETHNIC DANUBE REGION
Ivan Boychev1
МІЖКУЛЬТУРНА ОСВІТА ЯК СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВІДПОЧИНКУ ТА ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У
ПОЛІЄТНІЧНОМУ ПРИДУНАЙСЬКОМУ РЕГІОНІ
Іван Бойчев1

Abstract: the article deals with the problem of the scientific-theoretical
interpretation of the methodological basic of the Students’ leisure-time and voluntary
activity in their not only future Teacher’s work, but as the social work Teacher who is
organized and used the idea of multy-, inter and polycultural approaches in
Education. It is given concrete expression to the fact, that such approaches in
Education connected with the factors of the world globalization and the international
migration intensification…

Key words: multiculturalism; multicultural Education; intercultural Education;
transcultural Education; leisure-time and voluntary activity.
Анотація…..............(250-300 знаків)
Ключові слова: .....(5-7)
У контексті нових соціально-економічних і соціокультурних проєктів
об’єднаної Європи, у Придунав’ї значно актуалізувалася проблема діалогу
культур і цивілізацій, що знайшла своє відображення у резолюції ООН
«Трансформація нашого світу: Порядок денний сталого розвитку на 2030 рік»
[1, с. 85]. Загострюється необхідність забезпечення гармонійної взаємодії
різних етнокультур як особливих цивілізаційних об’єднань, що має сприяти
пошуку нових стратегій розвитку сучасного багатокультурного суспільства,
яке…
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Розсилка друкованих матеріалів (збірника тез доповідей та програми)
проводиться за рахунок коштів автора через «Нову пошту». Випуск
друкованого збірника тез доповідей передбачається до початку конференції.
З питань оплати звертатися до редакційно-видавничого відділу ІДГУ
(208 каб., корпус 1) або за електронною поштою nauka_idgu@ukr.net (Градинар
Ганна Іванівна).
Увага! Після того, як ми отримали від Вас статтю, Ви обов’язково маєте
отримати повідомлення-відповідь: «Вашу статтю отримано та зараховано».
Якщо така відповідь не надійшла протягом трьох днів після надсилання, тоді
обов’язково зателефонуйте в оргкомітет і повідомте про ситуацію.
У разі потреби додаткового друкованого екземпляру збірки матеріалів
конференції (за додаткових умов) повідомте про це редакційну колегію.
Роботи, що надійшли невчасно, з порушенням терміну подачі до розгляду
НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ! Оргкомітет залишає за собою право відхилити статті,
які не відповідають тематиці та вимогам. Відповідальність за зміст статті та
помилки в тексті несуть автори (не більше трьох авторів на одну статтю)!
Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати за
телефонами: 050-59-08-082 Сич Юлія Іванівна – кандидат педагогічних наук,
доцент, координатор конференції; 098-33-97-415 Градинар Ганна Іванівна –
технічний координатор конференції, завідувач редакційно-видавничим
відділом, або надсилайте запитання на електронну адресу : nauka_idgu@ukr.net
– редакційно-видавничий відділ; julietsych@gmail.com – Сич Юлія Іванівна.
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Дайте відповідь (потрібне підкреслити):
➢ прибуду на конференцію та буду доповідати;
➢ буду на конференції (доповідь дистанційна);
➢ буду на конференції (без доповіді);
➢ не буду брати участь у конференції, але прошу опублікувати статтю;
➢ потреба в офіційному запрошенні.
Проживання і харчування оплачуються учасниками конференції.
У разі потреби оргкомітет конференції сприяє бронюванню місць у готелі або
гуртожитку ІДГУ для розміщення учасників конференції.

