
 

Шановні студенти, магістри, аспіранти, молоді науковці! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Молодіжної міжнародної науково-практичної конференції (дистанційної) 

«Сучасні проблеми підготовки майбутніх фахівців  

в умовах євроінтеграційного процесу»,  

яка відбудеться  1 квітня 2013 року 

на базі кафедри соціально-правового захисту населення 

Інституту соціальної роботи та управління  

Національного педагогічного  університету 

 імені М.П. Драгоманова 

 Співорганізаторами є Бердянський державний педагогічний університет, 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Кримський гуманітарний університет, 

Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсинський міжнародний 

університет (США) в Україні»  

Мета конференції - залучення студентів, магістрів, аспірантів, молодих 

науковців до дистанційного обговорення актуальних проблем підготовки майбутніх 

фахівців в умовах євроінтеграційного процесу, а також обмін досвідом у  

практичній діяльності 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Проблеми теорії та методики підготовки майбутніх фахівців в умовах 

вищих навчальних закладів. 

2. Права та обов’язки майбутніх фахівців – практика застосування. 

3.  Соціально-правовий захист населення як педагогічна проблема. 

Умови участі  у конференції: 

Бажаючим взяти участь у конференції необхідно до 25 березня 2013 року 

надіслати в оргкомітет:  

-    заявку на участь (форма додається); 

- тематику виступу на npu_kaf_spzn@mail.ru. 

Заявку на участь та матеріали (до 3 стор. формату А4 – 28-30 рядків на 

сторінці, ПІБ, тема, назва установи) надсилати за адресою: кафедра соціально-

правового захисту населення Інституту соціальної роботи та управління 

Національного педагогічного  університету імені М.П. Драгоманова, вул. Освіти, 6, м. 

Київ, 01601. За результатами конференції будуть видрукувані програма та 

матеріали (вартість 50 грн.).  

 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 

Тел. 044-275-55-87 – кафедра соціально-правового захисту населення  Інституту 

соціальної роботи та управління Національного педагогічного  університету імені 

М.П. Драгоманова  

097-285-10-89 – Черепінська Світлана Василівна, лаборант кафедри соціально-

правового захисту населення 

Електронна адреса: npu_kaf_spzn@mail.ru 

Електронна адреса у skype: npu_kaf_spzn 
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Заявка 

на участь у роботі 

Молодіжної міжнародної науково-практичної конференції (дистанційної) 

«Сучасні проблеми підготовки майбутніх фахівців в умовах 

євроінтеграційного процесу», 

яка відбудеться  1 квітня 2013 року 

 

Прізвище __________________________________________________________  

Ім'я _______________________________________________________________  

По батькові ________________________________________________________  

Місце навчання (навчальний заклад, спеціальність, спеціалізація, курс) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Адреса навчального закладу__________________________________________  

__________________________________________________________________  

Контактний телефон (обов'язково) ____________________________________  

Адреса у skype та e-mail______________________________________________  

Тематичний напрям _________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Тема виступу ______________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

 

 

 

Дата                                                                                                            Підпис  


