
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Василя Стефаника 

 

Вельмиповажні  колеги! 

З А П Р О Ш У Є М О   В А С 

до участі у Міжнародній науково-практичній конференції  

«Соціальна педагогіка: наука, професія, діяльність 

(здобутки двох десятиріч)» 

яка відбудеться 10-12 жовтня 2013 р. у м. Івано-Франківську (Україна) 

 

Планується робота за такими напрямами: 

 Реалії  і перспективи розвитку соціальної педагогіки в Україні, Європі та 

світі 

 Інноваційні технології в соціально-педагогічній роботі: проблеми 

впровадження та популяризації  

 Професійна підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах 

інтеграції України до європейського освітнього простору 

 Запровадження стандартів вищої освіти у підготовці соціальних педагогів в 

Україні, Європі та світі як умова міжнародної співпраці  

 Партнерська взаємодія соціальних педагогів та соціальних працівників у 

наданні соціальної підтримки дітям та молоді 

 Здобутки вітчизняної соціально-педагогічної науки та практики у сфері 

соціальної підтримки та захисту родини 

 Соціально-педагогічні аспекти розвитку обдарованих дітей та молоді в 

Україні 

 Управлінський аспект професійної діяльності фахівців соціальної сфери  
 

До  участі у підготовці і проведенні конференції запрошені: 
 Асоціація дослідників Аппалач США (США) 

 Дебреценський університет (Угорщина), Факультет педагогіки Інституту ім. Самюела 

Тешшедіка Закладу національних меншин (Угорщина) 

 Інститут сім’ї і шлюбу ( Австрія) 

 Краківська педагогічна академія (Польща), Поморська академія (Польща) 

 Німецька Академія Управління й Економіки (Німеччина) 

 Російський державний соціальний інститут (Росія) 

 Інститут обдарованої дитини НАПН України  

 Інститут проблем виховання НАПН України  

УВАГА!!! 

У рамках конференції — презентація авторських шкіл соціальної 

педагогіки України 

 
Місце проведення: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  

(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57)  



 

Контактні телефони:  
 

м. Київ:  (044)249-88-22 - кафедра соціальної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова 

Костюшко Ганна Олексіївна: 0630605592 - доцент кафедри соціальної педагогіки 

Вакуленко Олена Василівна: 0973973907 - доцент кафедри соціальної педагогіки 

м. Івано-Франківськ: Костів Володимир Іларійович, професор кафедри соціальної 

педагогіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: 095- 127-

24-49; 067-659-83-29; 0342-54-45-49. 

 

Ми будемо раді бачити Вас, працювати і дискутувати разом! 

 

    За поданими науковими матеріалами планується підготовка та видання Часопису 

наукових праць: «Cоціальна педагогіка». «Соціальна робота», що є  фаховим 

науковим виданням з педагогічних, психологічних наук і включений до реєстру 

МОН  України. Заяви на участь і тексти статей, включаючи авторську довідку, а 

також анотацію (із зазначенням ключових слів) українською, російською та 

англійською мовами, оформлені відповідно до вимог  МОН України, прохання 

надсилати за електронною адресою : conf_socped42@mail.ru до 15 червня 2013 року.  
Вимоги до оформлення наукової статті : 

а)постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями(5-10рядків); 

б)аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які посилається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, 

котрим присвячується дана стаття (1-3 сторінки);  

в)формулювання цілей статті (5-10 рядків); 

г)виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів (5-6 сторінок машинописного тексту) 

д)висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 1 см.; ліве поле – 3 см; шрифт Times 

New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5. У верхньому лівому куті вказується УДК, у 

правому куті через 1 рядок – ім’я, прізвище автора, через 1 рядок - назва статті великими 

літерами, через 1 рядок  - анотації та ключові слова, а також література. 

Збірник матеріалів (комплект чи відповідний том) можна буде чи отримати/придбати під час 

реєстрації або упродовж роботи конференції. 

Авторська довідка має включати: ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада, місце 

роботи (повна назва установи, місце знаходження), контактні телефони, контактна адреса, е-mail. 

 

Просимо до 25 червня 2013 року підтвердити приїзд та потребу в забезпеченні проживання. 

      Організаційний внесок у розмірі 150 грн. та сплату за вартість статті (25 грн. за сторінку) 

просимо перерахувати за адресою: 03037, м.Київ, вул. Зої Космодем’янської, 22а (з позначкою –  

«конференція»). Обов’язковим є надсилання квитанції про сплату (сканована копія) разом із 

текстом статті. 

Організаційний внесок включає: інформаційний пакет учасника, програму, 

канцелярське приладдя, технічний супровід, кава-брейк, участь в урочистих і культурних 

заходах.  

Адреса оргкомітету: Кафедра соціальної педагогіки, вул.Освіти 6, м.Київ, індекс 03037 

 

Чекаємо на Вас! 

mailto:conf_socped42@mail.ru

