ВИЩА ЛІНГВІСТИЧНА ШКОЛА (м. Ченстахово, Польща)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
Т.Г.ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
IІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців,
аспірантів та студентів

«СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ В
УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»,
яка відбудеться 5 грудня 2016 року
в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова
(адреса: м. Київ, вул. Освіти, 6, конференц-зала, 3 поверх.)
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Інноваційні технології навчання фахівців соціальної сфери в Україні та Польщі.
2. Реалізація стратегій соціальної політики в умовах глобальних викликів.
3. Пріоритети та тенденції розвитку соціальних служб та соціальних інституцій в умовах
інформаційного суспільства.
4. Взаємодія державних, громадських інституцій та бізнес-структур щодо надання
соціальних послуг різним категоріям населення.
5. Актуальні питання соціальної педагогіки.
6. Стандарти та інноваційні технології підготовки соціального педагога та соціального
працівника у європейському освітньому просторі.
7. Соціально-психологічна реабілітація населення: стан та тенденції розвитку.
8. Соціально-правовий захист населення: стан та тенденції розвитку
9. Управління у соціальній сфері: концепції, технології, тенденції
10. Комунікації в соціальній сфері.
11. Соціальний капітал в сучасних умовах розвитку суспільства.
12. Філософські засади соціальної політики.
В рамках конференції ректоратом Вищої лінгвістичної школи м. Ченстохова буде
презентовано умови участі в програмі «Подвійний диплом», що дає можливості для
реалізації спільних проектів між університетами, навчання та викладання за кордоном
для студентів і викладачів, з метою здійснення обміну досвідом та підвищення
конкурентоспроможності фахівців на ринку праці.
Для участі у конференції необхідно до 4 грудня 2016 р. надіслати заявку (за
формою, що додається) та тези наукового дослідження на e-mail: tms20082008@ukr.net .

Вимоги до оформлення тез :
Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок, які не нумерувати; формат – А4, гарнітура – MS
Word.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції
відповідно до тематики тез доповіді, прізвище, ініціали, науковий ступінь, місце роботи
автора (без скорочень). Якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються
окремими рядками (шрифт Times New Roman, жирний [лише ПІБ], 12 pt, вирівнювання по
правому краю);
Назва тез (шрифт Times New Roman, жирний, 14 pt, вирівнювання по центру, всі
літери прописні);
Основний текст - шрифт Times New Roman, 12 pt, вирівнювання по ширині
сторінки; міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1 см; параметри сторінки: всі поля - 2 см.
Список використаних джерел: (по центру, виділити жирним). Посилання на
літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.

Контактна інформація:
НПУ імені М. П. Драгоманова
Факультет соціально-психологічних наук та управління
м. Київ, вул. Освіти, 6
Телефони для довідок та спілкування:
099-756-44-86 – Юлія Сюсель
095-732-90-46 – Анастасія Ляднева
e-mail: tms20082008@ukr.net, lyadneva@gmail.com
Заздалегідь вдячні Вам за участь у конференції!
З повагою, організаційний комітет

ЗАЯВКА
на участь у IІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців,
аспірантів та студентів
«СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА

МОБІЛЬНІСТЬ В
УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»,

(заповнити і надіслати за адресою оргкомітету до 4 грудня 2016 р.)
Прізвище:_______________________________________________________________
Ім’я:____________________________________________________________________
По батькові:_____________________________________________________________
Науковий керівник (для аспірантів)_________________________________________
________________________________________________________________________
Посада (аспірант, студент, тощо)___________________________________________
Місце навчання (навчальний заклад, кафедра, спеціальність )____________________
_______________________________________________________________________
Адреса установи__________________________________________________________
________________________________________________________________________
Домашня адреса (поштовий індекс)__________________________________________
________________________________________________________________________
Е-mail:__________________________________________________________________
Контактинй телефон (обов’язково)__________________________________________
Тематичний напрям_______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Тема доповіді____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Автори__________________________________________________________________
Форма участі у
конференції (підкреслити):
o Виступ з доповіддю
o Взяти участь як слухач
o Публікація тез
Дата______________________

Підпис______________________

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
секційне засідання:
Особливості соціальної політики в Україні та Польщі
Іваненко О.А.,студент( магістрант,
аспірант, здобувач, д.е.н.)
кафедри соціальної політики
Інститут соціальної роботи і управління
НПІ ім.М.П.Драгоманова
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В ПОЛЬЩІ
Список використаних джерел
1.Коваленко В. В. Соціальне управління / В. В. Коваленко, О.В. Крухмаль. - Суми:
УАБС НБУ, 2007. - 198 с.

