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Інформаційний лист

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи»
01 листопада 2022 року  

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи», яка проводиться  відповідно до плану МОН України на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи). 01 листопада 2022 року  і присвячена Дню працівника соціальної сфери.  

Мета конференції: розширити теоретичні знання з актуальних питань соціальної роботи, обмін практичним досвідом з соціальної проблематики, узагальнення і систематизація набутих фахівцями знань та умінь.

Основні тематичні напрямки конференції
1. Актуальні питання теорії та практики підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. 
2. Актуальні питання теорії, історії та практики соціального захисту.
3. Методологічні засади соціальної допомоги у кризових ситуаціях.
4. Використання інноваційних технологій у роботі соціального працівника.
5. Інклюзія в соціальній роботі.
6. Практична психологія в соціальній роботі.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.
Форма роботи конференції: дистанційна.
Участь у конференції безкоштовна. Всі учасники отримають програму заходу в форматі PDF. 
Надіслані на конференцію матеріали будуть надруковані у «Збірнику наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія:  Соціально-педагогічна».


Для участі у конференції необхідно:
 До 25 жовтня 2022 року (включно) надіслати на електронну адресу zbirnuk2021@ukr.net :
1. Заявку на участь у роботі конференції (зразок додається). 
2. Статтю на українській чи англійській мові.


ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  СТАТТІ

Текстовий редактор - Microsoft Word, орієнтація - книжкова, поля - усі 20 мм гарнітура - TimesNewRoman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1,5.
Перший рядок - УДК (шрифт напівжирний, вирівнювання - ліворуч).
Другий, третій, четвертий рядки – ініціали, прізвище автора і співавторів, ступінь, звання, посада, місце роботи, ЗВО (шрифт напівжирний, вирівнювання по правому краю). 
	П’ятий  - E-mail
	Шостий – друкується назва статті (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру).
Наступний рядок – прізвище, ініціали, назва статті, анотація українською мовою (до 10 стрічок) з ключовими словами (5-10 слів), які друкуються під анотацією, без пропуску рядка.
Далі йде текст статті, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см. Обсяг статті від 8-10 сторінок. У тексті статті потрібно виділити напівжирним слова: Вступ, Мета статті, Аналіз останніх досліджень і публікацій, Методи дослідження, Результати дослідження, Висновки та перспективи подальшого дослідження.
Графіки, рисунки (тільки формат JPG) і таблиці (формат WORD) можуть бути безпосередньо в тексті або міститися в окремих файлах. Ілюстрації мають бути підготовлені та масштабовані так, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не перевищували розмір букв основного тексту статті більш, ніж на 50%.
	Після тексту статті один рядок пропускається та друкується «Список використаних джерел» (шрифт напівжирний, вирівнювання по ширині аркуша). Список використаних джерел оформляється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. До Списку використаних джерел подавати літературу з 2000 року.
Далі один рядок пропускається та подається прізвище, ініціали, назва статті, анотація англійською мовою (до 10 стрічок) з ключовими словами (5-10 слів).
	Відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові; ступінь, звання, посада, місце роботи, ЗВО, місто, електронна адреса.  


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ СТАТТІ
УДК 159.923.2	
Н.П. Шевчук, 
к.п.н., доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
HYPERLINK "mailto:shevchuk80@ukr.net" shevchuk80@ukr.net

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Шевчук Н.П. Теоретико-методологічні проблеми соціальної роботи. Досліджено… Текст анотації  українською мовою (до 10 стрічок).
Ключові слова: ….(5-10 слів).
Текст статті:
Вступ. 
Мета статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Методи дослідження.
Результати дослідження. 
Висновки та перспективи подальшого дослідження.

Список використаних джерел (5-8 джерел після 2000 року)
1. Дубич К.В. Історія і теорія соціального забезпечення в Україні та за кордоном. Навч. посіб. Львів : «Магнолія 2006», 2017. 272 с.
2. Заверико Н. В. Соціальна педагогіка : навч. посіб. К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. 240 с.
3. Семигіна Т. Сучасні теорії соціальної роботи. Антологія. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2021. 160 с.

Shevchuk N.P. НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.
Summary (анотація англійською мовою до 10 стрічок).
Key words: (ключові слова англійською мовою 5-10 слів).

Збірник планується видати до кінця листопада 2022 року.
Електронний варіант програми конференції будуть розміщені на сайті кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. 
Оргкомітет конференції:
Опалюк Тетяна Леонідівна
Електронна пошта: pidgorna87@ukr.net
Контактний телефон: +38 098 455 75 71
Мельник Людмила Пилипівна
Електронна пошта: HYPERLINK "mailto:mlf0911@ukr.net" mlf0911@ukr.net
Контактний телефон: +38 097 898 16 11

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)



