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КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.П. ДРАГОМАНОВА
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
У відповідності до плану МОН України на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 8 квітня 2021 року  проводиться Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи»
Основні тематичні напрямки конференції
Актуальні питання теорії, історії та практики соціального захисту. 
Використання інноваційних технологій у роботі фахівця соціальної сфери.
Методологічні засади соціальної допомоги у кризових ситуаціях.
Практична психологія в соціальній роботі. 
Інклюзія в соціальній роботі.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі у конференції необхідно:
1. До 5 квітня 2021 року (включно) надіслати на електронну адресу: kaf.spsr@ukr.net
1.1. тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
1.2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Опалюк Т.Л._Квитанція);
1.3. заповнену анкету учасника.

2. Сплатити організаційний внесок (200 грн.) можна за наступними банківськими реквізитами:
Поповнення картки 5167 9856 6060 2772, Опалюк Тетяна Леонідівна. 


При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по-батькові учасника конференції. 

Вимоги до тез доповідей: 
Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.


Приклад оформлення:
Опалюк Т.Л.
доктор педагогічних наук, доцент
	кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи
Кам’янець-Подільського Національного Університету імені Івана Огієнка 
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна

Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Опалюк Т.Л._Тези)
Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «ЛІТЕРАТУРА». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291]. 


Збірник планується видати до кінця травня 2021 року.
Електронний варіант програми конференції та статті будуть розміщені на сайті конференції. 
Матеріали конференції знаходитимуться на сайті протягом 1 місяця після початку її проведення.

***

Оргкомітет конференції:

Опалюк Тетяна Леонідівна
Електронна пошта: pidgorna87@ukr.net
Контактний телефон: +38 098 455 75 71





 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ 
ІНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦІЇ 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ:
 ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ»
Прізвище, ім’я, по-батькові

Повна адреса учасника конференції

Повна назва ВНЗ /установи/ організації учасника конференції

Посада

Вчена ступінь

Вчене звання

Контактні телефони
(моб., роб.)

E-mail

Назва секції

Назва доповіді 

Адреса Нової Пошти, за якою надіслати збірник (місто, вулиця і номер відділення)





