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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

 
 

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи  

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  

запрошує студентів та магістрантів 

взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції  
 

«СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР  

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СЬОГОДЕННЯ»,  
 

яка відбудеться 27 квітня 2016 року 

за адресою: 16602, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Крапив’янського, 2, 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, корпус № 2, аудиторія 

207-а (кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи). 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Науково-теоретичні аспекти соціальної педагогіки /соціальної роботи. 

2. Технологічний підхід до надання соціальної підтримки різним категоріям 

населення. 

3. Проблемне коло соціально-педагогічної роботи з різними категоріями дітей та 

молоді. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.  

Форми участі у конференції: очна, заочна. 

 

Умови участі у конференції: 
До 11 квітня 2016 року надіслати на електронну адресу оргкомітету: 

soc.ped.ndu@rambler.ru з поміткою «Студентська конференція»: 

а) заявку на участь у роботі конференції  ( Додаток 1)  

б) тези (3 повні сторінки) 

в) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску і публікації.  

Заявку, тези, відскановану копію квитанції про сплату надсилати трьома word 

doc файлами, що прикріплені до одного листа. Назви файлів відповідають прізвищу 

та імені першого автора та набираються латинськими літерами (наприклад, IvanovP-

application, IvanovP-article, IvanovP-pay).  

Про умови публікації читайте детальніше у Додатку 2 «Вимоги до 

оформлення матеріалів». 

mailto:soc.ped.ndu@rambler.ru


Фінансові умови участі в конференції: 

Організаційний внесок за участь у конференції та публікацію – 75 грн. 

Для отримання сертифікату учасники додатково мають сплатити 10 грн. 

За умови заочної участі в конференції організаційний внесок становить 50 грн.,  

при бажанні отримати друкований екземпляр збірки, програми та сертифікату 

учасники додатково сплачують вартість пересилки матеріалів конференції, що 

становить 20 грн. 

Організаційний внесок та інші оплати здійснювати на картковий рахунок у 

ПАТ КБ ПриватБанк № 5168742314065792 – власник Сватенков Олександр 

Васильович 
 

Проїзд, відрядження, проживання, харчування за рахунок відряджаючої 

сторонни або за власні кошти учасників конференції.  
 

Контактна інформація: 
За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, 

просимо звертатись за телефоном: 

(068) 1948937 Володько Світлана Василівна, старший лаборант кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи. 

Перевага надається листуванню електронною поштою. 
 

Проїзд до Ніжинського державного університету: 

- від залізничного вокзалу: маршрутні таксі № 3, 7, 9, 9-А до зупинки «Університет». 

 

Додаток 1 

ЗАЯВКА І ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та магістрантів 

«Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення» 
 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові   

2. Місто   

3. ВНЗ   

4. Кафедра   

5. Курс   

6. Науковий керівник   

7. Вчене звання і посада наукового 

керівника 

  

8. Телефон   

9. E-mail   

10. Тема доповіді  

11. Тематичний напрям  

12. Форма участі у конференції 

(підкреслити) 

 Очна / заочна 

13. Чи потрібні мультимедійні засоби для 

виступу (підкреслити) 

Так / ні 

14. Потреба у житлі  

(підкреслити) 

Так / ні  

Готель / гуртожиток 



Додаток 2 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
Тези обсягом 3 повні сторінки мають бути відредаговані та відкоректовані у 

такому оформленні: 

• назва статті (великими літерами жирним шрифтом, відцентрована); 

• праворуч у верхньому куті сторінки зазначити відомості про прізвище, ім’я та 

по батькові автора; наступний рядок – назва вузу та міста; наступний рядок – 

науковий керівник (науковий ступінь, вчене звання, ПІБ повністю); 

• через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14 

кеглів, без переносів, міжрядковий інтервал 1, абзацний відступ – 1 см; всі поля по 

2 см; 

• посилання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового 

номера джерела та сторінки, наприклад: [5, с.87], де 5 – номер джерела за списком 

літератури, с.87 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно 

подаються таким чином: [3; 5; 7] або [3, с.145; 5, с.25; 7, с.348] 

• через рядок після основного тексту подається бібліографічний список в 

алфавітному порядку під заголовком: Література (не більше 7 джерел), оформлений 

згідно вимог ВАК України» від 15.01.2003 р. (постанова Президії ВАК України за № 

7-05/1). 

Приклад 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 

ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН СЕРЕД СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Чернявська Олеся Олегівна 

Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя, м. Ніжин 

Науковий керівник – канд. пед. 

наук, доц. Останіна Ніна Степанівна 

Текст тез. 

 

Література 

 

 

Матеріали тез повинні бути ретельно відредаговані авторами. 

Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несе автор.  

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити 

матеріали, що не відповідають тематичному напряму та вимогам щодо 

їх оформлення. 

 

 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! 

 

З повагою, організаційний комітет. 


