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Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Партнерська взаємодія у системі інститутів 

соціальної сфери», 
яка відбудеться  

5-6 травня 2016 року 
на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 
(адреса: вул. Крапив’янського, 2, НДУ імені Миколи Гоголя, м. Ніжин Чернігівської області, 16600). 

 

Напрями роботи конференції: 
1. Теоретико-методологічні засади соціального партнерства. 

2. Партнерство державних закладів, установ, громадських організацій у 

наданні соціальної підтримки вразливим категоріям населення. 

3. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери до партнерської 

взаємодії. 

4. Технології взаємодії соціальних інститутів у сфері надання соціальних 

послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід. 

5. Виховний контекст партнерської взаємодії в системі інститутів 

соціальної сфери. 

6. ВНЗ як суб’єкт соціальної взаємодії у територіальній громаді. 

Програмою конференції планується проведення пленарного засідання, 

робота секцій за визначеними напрямами, проведення круглого столу, 

майстер-класів, стендових доповідей, виставок наукової і навчально-

методичної літератури. 

До участі в конференції запрошуються: докторанти, аспіранти, викладачі 

ВНЗ, співробітники наукових установ; представники соціальних закладів, 

установ і організацій різних типів і рівнів.  

Форми участі – очна, заочна. 

Мови конференції: українська, російська, білоруська, англійська, польська.  



Умови участі у конференції: 
Для участі у конференції необхідно до 20 квітня 2016 року надіслати на електронну 

адресу оргкомітету (soc.ped.ndu@rambler.ru) лист з поміткою «Міжнародна конференція», 

у який вкладені word doc файли: 

- заявка  на участь (форма додається); 

- тези доповіді (2 повні сторінки), оформлені відповідно до вимог, які будуть 

надруковані до початку конференції у збірнику матеріалів конференції. (Паперові 

примірники не потрібні); 

- відсканова квитанція про сплату оргвнеску та публікації тез.  

Заявку, тези, відскановану квитанцію 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, PetrovК_application; 

PetrovК_tezykonf; PetrovК-pay). Після отримання матеріалів оргкомітет протягом двох 

робочих днів відправляє на адресу учасника лист-підтвердження. Прохання учасникам, які 

не отримали підтвердження, продублювати лист ще раз. 

Вимоги до оформлення тез 
Тези, обсягом 2 сторінки, формат DOC., А4 з полями праворуч, ліворуч, знизу та 

зверху – 1 см. Шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал 1, відступ 1,25 см. 

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливки. Рисунки 

виконувати у Word, графічні об’єкти мають бути згруповані та являти собою один 

графічний об’єкт. Ілюстрації подавати в чорно-білому варіанті або у градаціях сірого 

кольору, можна використовувати інші способи заливки (візерунок). Скановані ілюстрації 

та таблиці оргкомітет не приймає. Таблиці та рисунки нумеруються, їх назва дається 

звичайним шрифтом. 

Оформлення: ліворуч у верхньому куті сторінки зазначити відомості про автора: 

прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (за 

необхідності повторити для кожного автора); нижче посередині – назва доповіді (усі 

літери прописні, жирний шрифт); нижче – текст тез. 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, наприклад: [5, с.15]. 

Приклад 

Криловець М.Г. 

доктор педагогічних наук, професор,  

завідувач кафедри соціальної педагогіки 

і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету  

імені Миколи Гоголя 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО 

ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Текст тез 

Література 

Матеріали тез доповідей 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. 

Увага! Учасники конференції також мають змогу опублікувати статтю у збірнику 

наукових праць «Наукові записки НДУ. Серія: Психолого-педагогічні науки» 

(«Педагогіка», «Психологія»), що входить до переліку фахових видань України. Видання 

збірника планується протягом року. Статті подаються одночасно з тезами або під час роботи 

конференції. Назва файлу статті повинна мати такий вигляд: PetrovК_stattikonf.  
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Вимоги до оформлення статей: 
1. Загальний обсяг статті – 1015 повних сторінок. Обов’язкова анотація 

українською, російською та англійською мовами (після заголовка статті, обсягом 5‒10 

рядків). Література в кінці статті. 

2. Структура, зміст та оформлення статті повинні відповідати вимогам ВАК 

України від 15.01.2003 р. (постанова Президії ВАК України за № 7–05/1). 

3. Матеріали подаються в електронному варіанті на адресу оргкомітету: 

(soc.ped.ndu@rambler.ru). Файл формату «RTF» або «DOC». Шрифт «Times New Roman» 

розміром 14 пунктів; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва ‒ 30 мм, зверху, знизу – 20 

мм, справа – 10 мм; абзацний відступ – 1,25 см. 

4. Для аспірантів та здобувачів обов’язковою є наявність завіреної рецензії 

наукового керівника (якщо науковий керівник є співавтором, то рецензія не обов’язкова). 

Структура статті: 

Індекс УДК у верхньому лівому куті першої сторінки тексту. 

Назва статті – друкується великими літерами по центру. 

Прізвище та ініціали автора – під заголовком малими літерами. 

Короткі анотації українською, російською та англійською мовами (до 6 речень). 

Ключові слова під анотацією (українською, російською та англійською мовами). 

Основний текст статті розбивається на розділи: постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз 

останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми; 

формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу 

дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки із 

даного дослідження і перспективи подальших наукових розвідок. Посилання в тексті 

подаються у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та сторінки ([7, с. 64]) у 

підзаголовку «Література». Перед списком використаних джерел, який подається в 

алфавітному порядку, пишеться підзаголовок «Література».  

Стаття повинна відповідати тематиці видання і сучасному стану науки, бути 

літературно опрацьованою.  

Статті друкуються після оплати вартості публікації та рецензування.  
 

Фінансові умови участі в конференції: 
Організаційний внесок (збірник тез доповідей, програма конференції, сертифікат 

учасника та інші організаційні витрати) становить 200 грн. (без врахування банківських 

послуг). 

За умови заочної участі в конференції організаційний внесок становить 100 грн., при 

бажанні отримати друкований екземпляр збірки, програми та сертифікату учасники 

додатково сплачують вартість пересилки матеріалів конференції, що становить 20 грн.  

Для іноземних учасників оргвнесок складає 10 у.о. 

Вартість публікації статті у фаховому журналі – 35 грн. за 1 сторінку тексту. 

Транспортні витрати, харчування, проживання у готелі або гуртожитку – за рахунок 

учасників конференції або відряджуючої сторони.  

Оргвнесок та вартість публікації переказувати на картковий рахунок ПАТ КБ 

ПриватБанк № 5168755325117675 – власник Хлєбік Світлана Ростиславівна. 
 

Контактні особи і телефони: 
Лісовець Олег Васильович, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи моб. тел.:(097) 9317398. 

Володько Світлана Василівна, старший лаборант кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи; моб.тел.: (068) 1948937. 

Деканат факультету психології та соціальної роботи тел./факс (04631) 7-19-69;  

моб.тел. (067) 339-45-38 – Конончук Антоніна Іванівна, декан факультету. 
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Заявка 

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції  

«Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери»  

5‒6 травня 2016 року 

Прізвище________________________________________________________ 

Ім’я_____________________________________________________________ 

По батькові______________________________________________________ 

Місце роботи (навчальний заклад, установа, кафедра)__________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Адреса установи _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Посада (аспірант, науковець, викладач, доцент, інше) __________________ 

________________________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Науковий керівник (для аспірантів) _________________________________ 

________________________________________________________________ 

Робочий телефон (вказати код міста) ________________________________ 

Домашня адреса (поштовий індекс) _________________________________ 

________________________________________________________________ 

е-mаіl:__________________________________________________________ 

Контактний телефон (обов’язково) _________________________________ 

Тематичний напрям_______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Тема доповіді____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Форми участі у конференції (підкреслити): 
o усна доповідь,  

o усна доповідь + публікація матеріалів (тези, фахова стаття),   

o публікація матеріалів (тези, фахова стаття),   

o участь без доповіді та публікації, 

o майстер-клас (учасник або тренер), 

o презентація тощо. 

Чи потрібне мультимедійне забезпечення (підкреслити):         так              ні 
 

Просимо заповнити відомості про приїзд учасника і вислати 

разом із заявкою для роботи оргкомітету (необхідне підкреслити): 
Дата і час прибуття ________________________________________________ 

Проживання (у гуртожитку чи готелі) –  

від 40 до 400 грн/доба залежно від рівня комфортності           так                ні  

Харчування орієнтовно (обід – від 35 грн)                                так                ні 

                                         (сніданок і вечеря – від 30 грн)          так                ні 

Зустріч (підкреслити де) на залізничному чи автовокзалі       так                ні  

Трапезування за ніжинською традицією вчених бесід 

5 травня з 1800 до 2200                         так                ні 

Участь у культурній програмі 6 травня 

виїзна екскурсія)                                                                           так                ні 


