
Міністерство освіти і науки України 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі 

IIІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Партнерська взаємодія у системі інститутів 

соціальної сфери», 
яка відбудеться  

24 листопада 2020 року 
на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 
(адреса: вул. Графська, 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 соціальних послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід. 

3. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери до партнерської 

взаємодії. 

4. Партнерство в організації інклюзивного простору. 

5. Партнерська взаємодія у сфері позашкільної освіти.  
 

До участі у конференції запрошуються: докторанти, аспіранти, 

магістранти, викладачі ЗВО, співробітники наукових установ; фахівці 

соціальних та освітніх закладів, установ і організацій.  



Умови участі у конференції: 
Для участі у конференції необхідно до 15 листопада 2020 року надіслати 

на електронну адресу оргкомітету: soc.ped.ndu@ukr.net або 

soc.ped.ndu@rambler.ru з поміткою «Конференція-НДУ»:  

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

б) тези (Додаток 2) та/або матеріали у колективну наукову монографію;  

в) відскановану чи сфотографовану копію квитанції про сплату.  

Усі матеріали надсилати одним листом з прикріпленими трьома файлами. 

Назви файлів мають починатися з прізвища автора (напр., Гоголь_заявка, 

Гоголь_тези, Гоголь_монографія, Гоголь_квитанція).  

Увага! Учасники конференції також мають змогу опублікувати: 

1) наукову статтю у збірнику наукових праць «Наукові записки НДУ. 

Серія: Психолого-педагогічні науки», що входить до переліку фахових 

видань України та індексований в наукометричних базах. Правила оформлення 

статей до збірника «Наукові записки», умови та вартість публікації розміщені на 

сайті: http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/index  

2) розділ/підрозділ у колективних наукових монографіях – «Партнерська 

взаємодія у системі інститутів соціальної сфери» і «Актуальні соціальні 

проблеми в українських та польських реаліях. Частина 3». Загальні вимоги до 

оформлення у Додатку 2. 

Фінансові умови: 
Організаційний внесок за участь у конференції – 150 грн. (для іноземних 

учасників – 5 €) для макетування програми, збірника матеріалів та сертифікатів 

учасників конференції, електронний варіант яких буде викладений на сайті 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (на сторінці 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи): 
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-sotsialnoji-pedagogiki-ta-sotsialnoji-roboti/konferentsii  

При бажанні отримати друковані матеріали (програму та збірник 

матеріалів) учасники мають додатково сплатити 100 грн. (для іноземних 

учасників – 3 €).  

Ви маєте можливість замовити друкований (ламінація) сертифікат 

учасника конференції із зазначенням інформації про підвищення кваліфікації 

обсягом 0,2 кредиту ЄКТС (6 годин). Вартість – 50 грн. (для іноземних 

учасників – 2 €).  

Вартість участі у написанні колективної наукової монографії складає 500 

грн. (з друкованим примірником) або 300 грн. (без друкованого примірника). 

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.  

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

звертатись за електронною поштою: soc.ped.ndu@ukr.net або soc.ped.ndu@rambler.ru та за 

телефонами: +38(068)1948937 Володько Світлана Василівна (з приводу надходження 

матеріалів) та +38(068)1072184 Борисюк Світлана Олексіївна (з організаційних питань). 

mailto:soc.ped.ndu@ukr.net
mailto:soc.ped.ndu@rambler.ru
http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/index
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-sotsialnoji-pedagogiki-ta-sotsialnoji-roboti/konferentsii


Додаток 1 

ЗАЯВКА І ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА 

на участь у IIІ Міжнародній науково-практичній конференції  

«Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери»  

24 листопада 2020 року 

 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові   

2. 
Місце роботи (заклад, установа, 

кафедра) 
  

3. 
Посада (аспірант, науковець, викладач, 

доцент, інше) 
  

4. Науковий ступінь, вчене звання   

5. 
Науковий керівник для здобувачів 

(ПІБ, вчене звання, посада) 
  

6. Моб. телефон учасника   

7. E-mail   

8. Тема доповіді   

9. Тематичний напрям   

10. 
Форма участі  

(необхідне підкреслити/виділити) 

- участь у відеоконференції: 

 доповідь; 

 обговорення питань. 

- лише подача матеріалів. 

11. 
Потреба у друкованих матеріалах 

(необхідне підкреслити/виділити) 

- не потрібні; 

- потрібні тези і програма; 

- потрібний сертифікат; 

- потрібний примірник монографії. 

12. 
Адреса «Нової пошти» для пересилки 

матеріалів (місто та № відділення) 
 



Додаток 2 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
Тези, обсягом 2 сторінки, формат doc, docx, А4 з полями праворуч, ліворуч, знизу та 

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

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. 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». 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  

кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

(м. Ніжин, Україна) 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Текст тез 

Література 

 
Загальні вимоги до оформлення матеріалів монографії. Розділ/підрозділ обсягом 

1 др. арк.(40 000 символів з пропусками), формат doc, docx. Шрифт Times New Roman, кегль 

14, інтервал 1,5, відступ 1,25 см. 

Текст роботи повинен включати результати оригінальних досліджень автора/авторів. 

Обов’язковими елементами є:  

1. Актуальність проблеми. 

2. Аналіз останніх наукових досліджень. 

3. Структурований виклад основного матеріалу. 

4. Висновки. 

5. Список використаних джерел.  

Бібліографічний опис оформлюється згідно з Національним стандартом України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання».  

!!! У тексті посилання подається посторінково (із зазначенням джерела внизу 

сторінки за допомогою функції «вставити посилання»). 

 

Матеріали до монографій будуть прийматися до 05 грудня 2020 року. 

 

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити матеріали, 

що не відповідають тематичному напряму та вимогам щодо їх 

оформлення. 

 
 


	Напрями роботи конференції:

