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Інформаційний лист 
 

Оргкомітет запрошує аспірантів, молодих вчених, магістрантів, студентів та учнівську молодь 

до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальні практики у фокусі 

соціальної роботи», що відбудеться у Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України  01 квітня  2021 року. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Мета конференції – залучення молодих вчених, магістрантів, студентів та учнівської молоді 

до науково-дослідницької діяльності у сфері соціальної роботи; обмін знаннями та досвідом; 

визначення інноваційних тенденцій соціальних практик в умовах сучасної реальності; вивчення 

особливостей формування та розвитку особистісних якостей соціального працівника. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 
 

 Соціальні проблеми сучасного суспільства. 

 Соціальна робота з різними категоріями населення. 

 Активізація  творчого  потенціалу  у  професійній  діяльності  фахівців  соціальної  сфери: 

сучасні підходи та перспективи. 

 Інноваційні  міжнародні  й  національні соціальні практики. 

 Сучасні технології соціально-психологічної реабілітації. 

 Соціально-інклюзивний простір в Україні: реалії, виклики, шляхи модернізації. 

 Волонтерська  діяльність  в  умовах  кризових викликів, як  детермінанта  соціальної  

солідарності  й  згуртованості  суспільства. 

 
Конференцію буде проведено у дистанційному форматі із застосуванням платформи для 

відеоконференцій ZOOM.  

 

Для участі у конференції необхідно до 25 березня 2021 року (включно) надіслати 

заявку і матеріали (тези) в електронному вигляді. E-mail: socrobota@nubip.edu.ua 
Звертаємо Вашу увагу, що заявку (див. форму) та тези необхідно надіслати у листі як 

прикріплені файли. Ім’я файлу із тезами – прізвище першого автора «Іваненко_тези»; ім’я файлу із 

заявкою – «Іваненко_заявка», 

Участь та друк тез в електронному збірнику матеріалів Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Соціальні практики у фокусі соціальної роботи» безкоштовна! 

Електронний варіант збірника, програма конференції та сертифікат учасника також буде 

розіслано на адреси електронних скриньок учасників конференції, які вказано у заявці 

mailto:socrobota@nubip.edu.ua


Також  електронний варіант збірника та програми конференції буде розміщено на сайті 

НУБІП України (сторінка кафедри соціальної роботи та реабілітації https://nubip.edu.ua/node/3399).  

 

 

Контактні дані оргкомітету: 
 

Сопівник Ірина Віталіївна  – завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації 

Тел.: 097-771-06-26 

Будегай  Вікторія – координатор конференції 

Тел.: 098-175-49-23 

Адреса оргкомітету: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони 15, навчальний корпус №3, ауд. 07 

E-mail: socrobota@nubip.edu.ua 

Зареєструватися на конференцію та залишити заявку на отримання сертифікату 

можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/10oudZbcVkEplxacInu8UJb5O-

fNp1JP8hb3yRQIB4qE/edit 

 

Вимоги до оформлення матеріалів  
 1. Обсяг статті – 2-3 стор. Тези мають бути написані грамотною науковою мовою 

(українською або англійською мовою), мати логічно побудовану структуру (вступ із постановкою 

проблеми, виклад основного матеріалу, висновки).  

2. Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:  

 Назва статті – великі літери, напівжирний шрифт, форматування по центру. 

 Ініціали і прізвища авторів – наступний рядок після назви статті: курсив, 

форматування по центру. 

 Назва організації, e-mail – наступний рядок після прізвища автора, форматування по 

центру. 

 Дані про наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали) – 

на наступному рядку після назви організації: курсив, форматування по центру.  

3. Вимоги до оформлення тексту рукопису. Формат шрифту: розмір – 14; тип – Times New 

Roman. Міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: зліва, справа, зверху, знизу – 20 мм. 

Текст статті подається через інтервал після даних про наукового керівника: форматування по 

ширині. Текст без переносів, абзац – 10 мм, посилання – у квадратних дужках із зазначенням 

порядкового номеру та сторінки цитованого джерела [3, с. 15].  

Матеріали необхідно готувати у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows (версія до 

2010 включно).  

4. Список літератури – через 1 інтервал після тексту статті. Список літератури – шрифт 14. 

Посилання на літературні джерела – всередині тексту, наприклад: [7] або [9, с. 3]. Список літератури 

– не більше 5 джерел. Оформлення за вимогами ДСТУ 8302:2015.  

Сторінки статті не нумеруються. Автор статті несе відповідальність за її зміст, дати, цитати, 

фактичні дані. 

 

Приклад оформлення 
 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ  

М.О. Петренко 

Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж, petrenko_macha@gmail.com 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент С.С. Іваненко 

 

Текст. 

Література: (по центру) 

 

1. Блинова О. Є. Трудова міграція населення України у соціально-психологічному вимірі : 

монографія. Херсон : РІПО, 2011. 488 с. 
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2. Шульга М. Маргінальність як криза ідентичності. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2000. 

№ 3. С. 166–170. 
 

 
 

О р г к о м і т е т  з а п р о ш у є  б а ж а ю ч и х  в з я т и  у ч а с т ь  у  к о н ф е р е н ц і ї !  
Заявка на участь у конференції 

 

П.І.П. учасника (повністю) українською  

(звертаємо Вашу увагу, що на основі цих даних будуть 

заповнюватись сертифікат учасника конференції) 

 

Назва статті   

Повна назва закладу освіти  

Ваш статус (студент/магістрант/аспірант/ учень)  

Курс/клас  

П.І.Б. наукового керівника (повністю)  

Науковий ступінь, вчене звання, посада наукового 

керівника або вчителя (повністю) 

 

Контактний телефон  

E-mail:   

 

Електронний варіант збірника та програми конференції буде розміщено на сайті НУБІП 

України, на сторінці кафедри соціальної роботи та реабілітації. 

 

 


