
 

 
 
 

 

 
 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ПОДІЛЬСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ  

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

М.П.ДРАГОМАНОВА 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА  

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА 

АКАДЕМІЯ 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

КОЛЕДЖ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU 

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI (BYDGOSZCZ) 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II (LUBLIN) 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W 

PRZEMYŚLU 

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCHBUDĚJOVICÍCH 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (KOŠICE) 

 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ    «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ФУНДАЦІЯ» 

 

V Міжнародна 

науково-практична конференція 

ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА 

ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ 
 

Науковий захід зареєстровано в Укр ІНТЕІ 

(посвідчення № 142, від 29.01.2021р.) 
  

27-28 травня 2021 року 
м. Кам’янець-Подільський 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

пошук рішень з актуальних проблем сучасної 

економічної науки, освіти та соціальної 

реабілітації в умовах інклюзії, встановлення 

контактів між вченими різних країн, обмін 

науковими результатами і дослідницьким досвідом 

 
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ ЗА НАСТУПНИМИ 

НАПРЯМКАМИ: 

СЕКЦІЯ І «Парадигма реабілітації в системі 

економіки країни» 

1. Сучасна економічна теорія: мейнстрім та 

альтернативи. 

2. Економіка та управління національним 

господарством, національні моделі економічних 

систем в умовах інклюзії. 

3. Менеджмент, інвестиційні та інноваційні 

процеси у народногосподарському комплексі 

при адаптації індивідуумів з фізичними 

обмеженими можливостями. 

4. Стратегії економічного розвитку регіонів та 

транскордонне співробітництво в умовах 

розширення прав та повноважень людей з 

фізичними обмеженими можливостями. 

5. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: 

національні особливості та європейські 

тенденції для сучасної молодої людини з 

фізичними обмеженими можливостями. 

6. Страхування та біржова справа в умовах 

інклюзії. 

7. Демографія та соціальна економіка та економіка 

праці в умовах євроінтеграційних процесів. 

8. Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини в умовах інклюзії. 

9. Математичні методи, моделі та інформаційні 

технології в економіці 

10. Фінанси та місцеве самоврядування в умовах 

інклюзії. 

 

СЕКЦІЯ ІІ «Освіта і гуманітарні науки в 

умовах інклюзії» 

1. Актуальні питання системи освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами в сучасному 

вимірі. 

2. Якісний склад кадрового забезпечення для 

надання освітніх послуг для людей з фізичними 

обмеженими можливостями. 

3. Нормативно-правове забезпечення спеціальної 

освітньої діяльності. 

4. Сучасні підходи до забезпечення якості освіти 

для дітей з особливими освітніми потребами. 

5. Перспектива і можливості розвитку та адаптації 

спеціальної вищої освіти. 

6. Забезпечення фахівцями закладів освіти для 

дітей з особливими освітніми потребами: 

перспективи та адаптація. 

7. Взаємодія системи спеціальної освіти із 

закладами соціальної реабілітації. 

 

СЕКЦІЯ ІІІ «Соціальна реабілітація: сучасні 

умови та перспективи розвитку» 

1. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи 

з дітьми та молоддю 

2. Нормативно-правове забезпечення та стан 

правового регулювання соціальної роботи 

3. Особливості формування особистості дітей та 

молоді з особливими потребами 

4. Актуальні проблеми соціальної, фізичної та 

медико-психологічної реабілітації дітей та 

підлітків з обмеженими функціональними 

можливостями 

 
Офіційні мови конференції: українська, 

російська, англійська, польська. 

 
Форма участі в конференції: очна, дистанційна. 



Для участі у конференції необхідно 

виконати наступні дії: 

I. Заповнити заявку на участь у конференції. 

II. Сплатити організаційний внесок. 

III. Надіслати оргкомітету заявку, тези доповіді та 

скановану копію квитанції про оплату 

оргвнеску на електронну адресу оргкомітету до 

15 травня 2021 року (включно). 

IV. Чекати листа з інструкціями для онлайн 

з’єднання на конференцію. 

 

Оплата оргвнеску: 

1. Вартість участі в конференції для учасників із 

України (розміщення тез у збірнику та сертифікат 

учасника) становить:  

100 грн.- електронна версія  

150 грн.- друкована версія 

2. Одноосібні тези учасників з України із науковим 

ступенем доктора наук, а також тези іноземців 

будуть розміщенні безкоштовно. 

3. Реквізити для оплати: поповнення карти 

ПриватБанк 4149499145575955 

Одержувач: Гуменюк І.Л.  

Призначення платежу: за участь у конференції 

від Прізвище ініціали 
 

Електронна адреса оргкомітету: 

konfposek@i.ua 

 

 Назви файлів мають бути підписані відповідно до 
 прізвища та ініціалів учасника конференції. 
Наприклад: Пушняк С.Р._Заявка, Пушняк С.Р._Тези, 

Пушняк С.Р._Квитанція 

Заявка на участь 

у V Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інновації партнерської взаємодії 

освіти, економіки та соціального захисту в 

умовах інклюзії та прагматичної реабілітації 

соціуму» 

 

Прізвище та ім’я  

Посада, званя  

Назва навчального закладу  

Назва доповіді   

Секція  

Контактний телефон   

E-mail  

 

 

 

Вимоги до тез доповідей: 

 Обсяг тез –3-5 сторінки при форматі 

сторінки А4, орієнтація книжкова. 

 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм. 

 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14. 

 Міжрядковий інтервал – 1,5. 

 Абзацний відступ – 1,25 см. 

 Вирівнювання по ширині. 
 Список літератури згідно вимог ДСТУ 

8302:2015 – не більше 5 джерел. 

 Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді 

єдиного об’єкту. 

 

 Матеріали, які не відповідають зазначеним 

 вимогам, до друку не приймаються! 
 Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах 

 несуть автори доповідей. 

Після проведення конференції збірник тез 

доповідей буде оприлюднено на сайті https://posek.km.ua 

та відправлено електронною поштою авторам. 

Додатково, кожному автору буде надіслано електронний 

сертифікат учасника конференції. 

Зразок оформлення тез доповіді: 

Секція: Соціальна реабілітація: сучасні умови 

та перспективи розвитку. 

Іванов Олег 

кандидат психологічних наук, доцент, викладач 

кафедри соціальної роботи та психології Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного соціально- 

економічного коледжу, м. Кам’янець-Подільський, 

Україна 

Тренінг – інструмент особистісного зростання 

особистості майбутнього соціального працівника 

Текст текст текст текст текст…[1, с.11] 

Література: 

1. Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г. 

Кредитування та ризики : навч. посіб. Київ, 2008. 213 с. 

Контакти: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж 

Адреса: вул. Годованця, 13 

м. Кам’янець-Подільський, Україна, 32300 

Тел.: +38 (038)  493-26-51 

Офіційний веб-сайт: posek.km.ua 

Електронна пошта: konfposek@i.ua 

Заступник директора з наукової, інноваційної та 

міжнародної діяльності Гуменюк Ірина Леонтіївна  

067- 381-81-69 
   Шевчук Олександр Володимирович 

0977615646 

   Бачинська Олена Миколаївна 

0973738838 


