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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
запрошує студентів, магістрантів, аспірантів взяти участь у

ІІІ Міжнародній
науково-практичній конференції
«СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СЬОГОДЕННЯ»,
яка відбудеться 14 травня 2019 року
за адресою: 16602, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Графська, 2,
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, корпус № 2,
аудиторія 204 (кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи).

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Науково-теоретичні аспекти соціальної педагогіки/соціальної роботи.
2. Технологічні підходи до вирішення соціальних та соціальнопедагогічних проблем у сучасному соціумі.
3. Актуальні проблеми функціонування і менеджменту закладів, установ
та організацій соціальної сфери.
4. Соціально-правовий захист різних категорій населення.
5. Соціальна інклюзія: досвід і перспективи упровадження.
6. Соціальні аспекти розвитку і виховання дітей дошкільного та
шкільного віку.
Програма конференції передбачає: наукові доповіді, дискусії, майстеркласи, презентації та інші форми роботи.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.
Форми участі у конференції: очна, заочна.

Умови участі у конференції:
До 05 травня 2019 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 (Додаток 2);
в) відскановану чи сфотографовану копію квитанції про сплату.
Заявку, тези, копію квитанції про сплату надсилати трьома файлами, що
прикріплені до одного листа. Назви файлів мають починатися з прізвища автора
(напр., Гоголь_заявка, Гоголь_тези, Гоголь_квитанція).
Фінансові умови участі в конференції:
Організаційний внесок за участь у конференції – 100 грн. (для іноземних
учасників – 4 €), який включає підготовку програми та збірника тез конференції,
електронний варіант яких буде викладений на сайті університету:
http://www.ndu.edu.ua (на сторінці кафедри соціальної педагогіки і соціальної
роботи).
При бажанні отримати друковані матеріали (програму та збірник тез)
учасники мають додатково сплатити 75 грн. (для іноземних учасників – 2 €); за
сертифікат – 25 грн. (для іноземних учасників – 1 €).
УВАГА!!! Для учасників, які зареєструються до 15 квітня 2019 року,

діє знижка 20 %!!!
Пересилка друкованих матеріалів здійснюється через «Нову пошту» за
рахунок отримувачів.
Виплати у гривнях здійснювати на картковий рахунок у ПАТ КБ
ПриватБанк № 5168755417103740 – власник Хлєбік Світлана Ростиславівна.
Виплати у євро здійснювати на картковий рахунок у ПАТ КБ ПриватБанк
№ 4149497872064698 – власник Bondarenko Anna. Переказ здійснювати через
платіжні системи WesternUnion, RIA, Sigue, MoneyGram, SWIFT переказ.
Проїзд, відрядження, проживання, харчування за рахунок
відряджуючої сторони або за власні кошти учасників конференції.
Контактна інформація:
За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників,
просимо звертатись за електронною поштою: soc.ped.ndu@rambler.ru або за
телефоном: +38 (068) 1948937 Володько Світлана Василівна, старший
лаборант кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!
У вас є унікальна нагода відвідати один із найстаріших університетів
України та місто, яке увійшло до числа переможців конкурсу
«7 чудес України. Історичні міста та містечка»!
З повагою, організаційний комітет.

Додаток 1
ЗАЯВКА І ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення»
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Прізвище, ім’я, по-батькові
ЗВО
Спеціальність
Курс
Науковий керівник (ПІБ, вчене звання,
посада)
Моб. телефон учасника
E-mail
Тема доповіді
Тематичний напрям
Форма участі у конференції (підкреслити) Очна / заочна
Участь у культурній програмі (для очних
учасників):
Так / ні
екскурсії Ніжином та музеями НДУ,
виїзна екскурсія.
Чи потрібні мультимедійні засоби для
Так / ні
виступу (підкреслити)
Потреба у житлі
Так / ні
(підкреслити)
Готель / гуртожиток
- не потрібні;
Потреба в друкованих матеріалах
- потрібні тези і програма;
(необхідне підкреслити)
- потрібний сертифікат.
Адреса «Нової пошти» для пересилки
матеріалів (місто та № відділення)

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);
• 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 з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та
правила складання».
Приклад
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Голован Марина Юріївна
Ніжинський
державний
університет
імені
Миколи
Гоголя, м. Ніжин
Науковий керівник – канд. пед.
наук, доц. Володченко Ж. М.
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.

