
                                                                                                              

 

    

Шановні колеги ! 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Факультет української філології та соціальних наук  ІДГУ 

Кафедра історії та методики її навчання ІДГУ 

Наукове товариство молодих учених, аспірантів, студентів ІДГУ 

 

запрошують Вас до участі 
в ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції   

«БЛАГОДІЙНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ:  

ВИТОКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», 

яка відбудеться 04 грудня 2020 року 

 

Мета конференції: проаналізувати роль благодійників і волонтерів як агентів 

процесу толерантизації сучасного суспільства; висвітлити сучасні тренди розвитку 

благодійності; обговорити можливості подальшого розвитку корпоративної, місцевої та 

інтернет-благодійності в Україні; розглянути питання системності в благодійності. 

До участі у конференції запрошуються: доктори і кандидати наук, докторанти, 

аспіранти, магістранти, здобувачі вищих закладів освіти України. 

Форма проведення: дистанційна. 

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

болгарська. 
 

Планується робота за напрямами: 

1. Законодавча база у сфері благодійності. 

2. Історичні витоки доброчинності. 

3. Формування культури свідомого благодіяння в освіті, науці, виробництві. 

4. Меценатство в контексті світової культури. 

5. Феномен волонтерства в дії. 

6. Особистісний аспект благодійності. 

7. Діяльність благодійних фондів: здобутки, проблеми, перспективи. 

 

Термін подання статей до 01 грудня 2020 р. (включно). 
 

Публікація матеріалів конференції передбачається у збірнику наукових статей за 

матеріалами конференції  або (за бажанням автора) у черговому випуску журналу «Науковий 

вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» (серія «Історичні науки»). 

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою за адресою: 

nv_idgu@ukr.net.  
 

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища, ініціалів учасника та 

дати проведення конференції. Наприклад: Олійник_П.С._Заявка_04.12.20, 

Олійник_П.С._Стаття_04.12.20, Олійник_П.С._квитанція_04.12.20 (зразок оформлення 

заявки подано у Додатку А).  

 

 



 

ОПЛАТА:  

Організаційний внесок за участь в конференції та публікацію статті в науковій збірці по 

результатам конференції – 180 грн.   

Організаційний внесок за публікацію статті в «Науковий вісник Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету» – 55 грн. за одну сторінку та 60 грн. за номер DOI. 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Розрахунковий рахунок:  

Код ЄДРПОУ 02125467 

р/рах UA 50 820172 0313 24100 42020 12580 

МФО 820172        Банк ДКСУ в м. Київ 

Призначення платежу : за участь у конференції 04.12.2020 

Платник: ПІБ учасника. 

 

Вимоги до оформлення статей конференції 

(зразок оформлення тез див. у Додатку Б) 

 Матеріали подають у текстовому редакторі Microsoft Word, 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.  

 Після тексту статті подається заголовок «Література» і в алфавітному порядку 
наводиться використана література. 

 Бібліографічний опис літературних джерел оформлюють згідно з ДСТУ 
8302:2015. 

 

 

Вимоги до оформлення статті  

в «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету»  

(зразок оформлення статті див. Додаток В) 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 32 від 15.01.2020 «Про 

порядок формування Переліку наукових фахових видань України», а також національного 

стандарту «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання» ДСТУ 8302:2015, який набув чинності 22.06.2015 року наукова стаття 

має містити такі обов’язкові елементи, які необхідно виділяти в тексті статті: 

 постановка проблеми в контексті сучасної науки та її зв’язок із важливими 
науковими і практичними завданнями;  

 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання 

проблеми й на які опирається автор;  



 наукові завдання статті (проблеми або напрями дослідження);  

 мета статті (формулювання завдання); 

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; 

 висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок у 
визначеному напрямі; список використаних джерел та літератури. 

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ДО РОЗГЛЯДУ НЕ 

ПРИЙМАЮТЬСЯ. 

 

Вимоги до електронного оформлення 

 Матеріали подаються в електронному вигляді в редакторі Word, збереженому у 

форматі *.doc / *.docx. Назва файлу (тільки латиницею) має відповідати прізвищу автора, 

напр.: petrenko.doc. 

 Формат аркуша А4, відступи: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху та знизу – 2 см. 

 Шрифт Times New Roman, розмір 12, стиль «нормальний» («звичайний»). Якщо 

використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом. 

 Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без 

переносів. Сторінки не нумеруються. 

 Обсяг статті – від 20 000 до 31 000 друкованих знаків (разом з пробілами) (8-12 
сторінок, формату А4). 

Послідовність розміщення матеріалу: 

 DOI (присвоює університет) та УДК (надсилається автором) розташовують у 
лівому верхньому кутку; 

 Ім’я та прізвище автора (авторів) – через інтервал з правого боку сторінки 
(друкується курсивом). Прізвище – всі літери великі курсивом (напр. Ганна ГРАДИНАР). 

 Назва статті – великими літерами жирним шрифтом через інтервал по центру 

сторінки. 

 Через один рядок курсивом подається анотація мовою статті, обсягом не менше 
1200 друкованих знаків. На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова – 

мінімум 5 слів (шрифт – курсив). Шрифт Times New Roman, розмір 12. В кінці після 

літератури – abstract, обсягом не менше 1800 друкованих знаків. 

 Через один рядок після анотації подається основний текст статті (вирівнюється за 
шириною). 

 Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): 

відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів до і після тире. 

 Якщо стаття містить таблиці і (або) малюнки, то вони повинні бути компактними, 
мати назв, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12. Математичні формули мають 

бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Малюнки і таблиці на альбомних сторінках 

не приймаються. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та 

доречною. Слово Таблиця та її номер розташовують праворуч (друкують напівжирним 

шрифтом), а її заголовок – по центру (напівжирним шрифтом). Кількість таблиць, схем, 

малюнків – не більше 2. 

 В тексті використовуються лише друкарські лапки «…». 

 

Вимоги до оформлення приміток і бібліографічних посилань: 

 Різного роду змістові примітки (коментарі, уточнення, «ліричні відступи» від 

основної теми тощо) оформляти за допомогою посилань автоматично внизу відповідної 

сторінки (діалогове вікно «Виноски» з параметрами: виноски – внизу сторінки; формат – 

інший – символ зірочка (*;**;***)).  

 Бібліографічні посилання (бібліографічні примітки) розміщувати посторінково 
автоматично (діалогове вікно «Виноски» з параметрами: виноски – внизу сторінки; 

формат номерів «1, 2, 3,…»; нумеровані списки – продовжити). Знак виноски ставити 



перед розділовим знаком (двокрапкою, крапкою з комою, комою, крапкою), а не після 

нього. 

 Усі бібліографічні посилання подавати мовою оригіналу. За умови 

неодноразового посилання на різні праці одного автора застосовувати скорочений запис 

(автор, перші два-три слова назви, три крапки, тире, сторінка). У повторних посиланнях на 

багатотомний документ зазначати автора, заголовок, номер тому (випуску, книги), 

сторінки. Якщо повторне посилання слідує одразу за первинним, його текст замінюють 

словами «Там само», «Ibid.» (залежно від мови джерела, на яке посилаються). У 

повторному посиланні на іншу сторінку до вказаних слів додають номер сторінки. У 

повторному посиланні на твір одного, двох чи трьох авторів, яке не слідує за первинним 

посиланням, зазначають прізвище та ініціали авторів, слова «Вказ. праця», «Op. cit.» та 

сторінки.  

 Бібліографічні посилання, включені у комплексне посилання, розміщують в 
алфавітному порядку і відділяють одне від одного крапкою з комою. Якщо до 

комплексного посилання включено кілька посилань на одного й того ж автора (авторів), 

то в другому й наступних посиланнях його прізвище й ініціали замінюють на «Його ж», 

«Її ж», «Їх же» або, відповідно, «Idem», «Eadem», «Iidem». 
 References – окрема складова частина публікації. Це список використаної 

літератури та опублікованих джерел в алфавітному порядку, виконаний латинським 

шрифтом. У цьому блоці повторюють посилання у транслітерованому вигляді. Наведені 

джерела НЕ НУМЕРУЮТЬСЯ. Кожен бібліографічний опис джерела починається з 

нового рядка з вирівнюванням по ширині без відступів. 

 

 

Просимо авторів також звернути увагу: 

1.  Всі матеріали проходять обов’язкову перевірку на плагіат. 

2.  Роботи, що надійшли невчасно, з порушенням терміну подачі, вимог до 

оформлення, не пройшли перевірку на плагіат до подальшої обробки та публікації НЕ 

ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

 

 

 

Увага! Відповідальність за зміст статей, достовірність даних, фактів, цитат 

повністю несуть автори статей! 

Увага! Організаційний комітет залишає за собою право відбору матеріалів для 

публікації! 

 

 

 

Усі питання, щодо участі, розміщення матеріалів необхідно вирішувати з 

організаторами конференції   

(Морошан Наталя Володимирівна – моб. 0678646163 

електронна пошта: nv_idgu@ukr.net) 
 

 

 

ЗАЗДАЛЕГІДЬ ДЯКУЄМО ВАМ ЗА СПІВПРАЦЮ! 
 

 
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ   
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Додаток А 

Заявка  

учасника ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції   

«Благодійність у сучасному світі:  витоки, проблеми, перспективи» 

04 грудня 2020 р. 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________ 

2. Науковий ступінь ___________________________________________________ 
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6. Контактні телефони _________________________________________________ 
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Додаток Б 

Зразок 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. Сидоренко І. П. 

 

Текст текст текст…[2, с. 23-25] 

 

Література: 

1. Аузіна М. О. (2002). Система комплексної діагностики знань студентів: 

Навчальний посібник. Львів : Львівський банківський інститут НБУ. С. 372. 

2.  Ігнатенко М. (2003). Сучасні освітні технології. Математика в школі. № 4. С. 13-

19. 

Додаток В 

Зразок оформлення статті 

 

DOI 10.31909/26168820.2018-(38)-1 

УДК 81-116.3 

Ганна ГРАДИНАР* 

 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ БЕССАРАБСЬКОГО ТОВАРИСТВА 

ПРИРОДОДОСЛІДНИКІВ ТА ЛЮБИТЕЛІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА 

(1904-1917 рр.) 

 

Текст анотації (обсягом не менше ніж 1200 друкованих знаків (без відступів)) 

мовою статті. 

Ключові слова: дворянство, товариство, природознавство, наука, Бессарабія. 

(кількість ключових слів становить від п’яти до восьми) 

 



Текст статті…
1
 

 

Hradynar H. Basic stages of the activity of the Bessarabian society of naturalists and 

lovers of natural science (1904-1917). 

Текст анотації (обсягом не менше ніж 1800 друкованих знаків (без відступів)) 

англійською мовою. 

Key words: nobility, society, natural science, science, Bessarabia. 
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