
                         

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА 

Інститут соціальної роботи та управління 

Університет Південної Алабами  (University of South Alabama) 

Университет Пелопоннеса (University of Peloponnese) 

Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні 
 

Шановні студенти, магістри, аспіранти, молоді науковці! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

міжнародної науково-практичної конференції  молодих науковців,  

аспірантів та студентів 

 “Гендерний вимір соціальної роботи в  Україні та за кордоном”,  
яка відбудеться  10 грудня  2015 року о 10.00 год. 

на базі кафедри соціальної політики 

за адресою: Київ, вул. Тургенівська , 8/14 

 

Мета конференції - залучення студентів, магістрів, аспірантів, докторантів,  професорсько-

викладацького складу до обговорення проблем гендерних аспектів у професійній підготовці та 

роботі фахівців соціальної сфери. 

У роботі конференції будуть представлені практичні кейси здійснення соціальної роботи за 

гендерно-чутливим підходом від практиків соціальної сфери, загальновизнаних в Україні та за 

кордоном. 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Гендерна нерівність у системі професійної підготовки фахівців соціальної сфери. 

2. Гендерна політика в контексті Європейської інтеграції 

3. Критична теорія та філософські проблеми  гендеру 

4. Гендерні аспекти «професій догляду» (сare and social welfare professions). 

 

            Офіційні мови конференції: українська, англійська 

 

За результатами конференції буде видрукувана програма, збірник тез доповідей. Всі 

учасники конференції отримають міжнародні сертифікати. 

Порядок подання матеріалів на конференцію: 

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 10 грудня 2015 р. (включно) 

на електронну скриньку spericolata@ukr.net наступні документи: 

а) тези доповіді українською, чи англійською мовами (наприклад, 

Іванов_І.І._Тези; 
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б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску 

(назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, 

Іванов_І.І._Квитанція); 

в) заявку на участь у конференції (назва файлу має бути підписана українською мовою 

відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово 

«Заявка» (наприклад, Іванов_І.І._Заявка). 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

1. До опублікування приймаються тези, які не друкувалися раніше. 

2. Тези надаються в роздрукованому та електронному  вигляді. Студенти та слухачі 

магістратури обов’язково вказують наукового керівника. 

3. Матеріали повинні бути надані в редакторі MS Word. Аркуш формату А4. Береги – 2 см зі 

всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 12, через 1 інтервал. 

4. Обсяг тез –  до 2 стор., включаючи рисунки і таблиці.  

5. Загальна схема оформлення тез: 

 ПІБ авторів, установа – у правому верхньому куті; 

 назва тез – великими літерами, по центру. 

6. Використання ілюстративних матеріалів в тезах має бути мінімальним, рисунки згруповані 

як єдиний об’єкт. 

7. Роботи, що не відповідають вимогам, не представлені у встановлений термін, не 

розглядаються.   

8. Для студентів тези повинні бути підписані науковим керівником, або додана 

рекомендація наукового керівника  на окремому аркуші. 

 

Організаційний внесок: 50 грн., для членів СНТ ІСРУ – 25 грн. 

Реквізити для оплати: 

Отримувач : ПАО КБ ПриватБанк. 

Код отримувача  (ОКПО, ЕГРПОУ): 14360570.  

Код банку отримувача (МФО): 305299. 

Рахунок отримувача: 29244825509100.  

Призначення: поповнення картки №   4149497828894305 на ім’я Лядневої А.В. 

Організаційний внесок включає видання збірника матеріалів конференції, програми та сертифікат 

учасника. 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 

063-710-65-33 – Ящук Юлія Олексіївна, голова СНТ ІСРУ. 

 067-505-16-40 – Коновалова Марта Валеріївна, к.н. з держ.упр., кафедра соціальної політики 

Електронна адреса: spericolata@ukr.net  

Заявка 

на участь у роботі 

міжнародної онлайн-конференції молодих науковців, аспірантів та студентів 

 “Гендерний вимір соціальної роботи в Україні та закордоном”,  

яка відбудеться  10 грудня 2015 року 

Прізвище __________________________________________________________  

Ім'я _______________________________________________________________  

По батькові ________________________________________________________  

Місце навчання (навчальний заклад, спеціальність, курс)  

__________________________________________________________________  



Адреса навчального закладу__________________________________________  

Контактний телефон (обов'язково) _____________________________________ 

Адреса та e-mail_____________________________________________________ 

Тематичний напрям _________________________________________________  

Тема тез доповіді ____________________________________________________ 

 

Зразок оформлення тез 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Група 

Назва навчального закладу 

 

Тема 

Зміст виступу 

Рекомендації 

Інформаційні джерела 

 


