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АНОНСИ 
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи», яка відбудеться 11 жовтня 2019 р. в 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Тематичні напрями конференції 
1. Теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи. 
2. Історія становлення і розвитку соціальної педагогіки та соціальної роботи.  
3.Технологічний аспект підтримки особистості у складних життєвих обставинах. 
4. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери. 

Регламент роботи конференції 
 з 10.00  до 11.00 – реєстрація учасників конференції, яка відбудеться за адресою: 

Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, УДПУ, навчальний корпус № 3. 
 11.15 – 13.00 – Пленарне засідання 
  13.00– 14.00  – Обідня перерва 
 14.00 – 14.30  – Екскурсія по університету 
 14.30 – 16.00  – Секційні засідання 
 17.00 – Від’їзд учасників конференції 

Умови участі у конференції 
1. Для участі у конференції необхідно до 20 вересня 2019 року подати до оргкомітету такі 

матеріали: 
 заявку (зразок додається); 
 текст доповіді у паперовому та в електронному варіанті на СD; 
Вимоги до оформлення тез: 
Матеріали тез подається у вигляді комп’ютерного файлу на СD  і 1 примірник у 

роздрукованому вигляді в редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту – Times New 
Roman; кегль – 14); обсяг тез 2-5 сторінок друкованого тексту, без нумерації сторінок; формат 
А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве, нижнє, верхнє, праве – 20 мм. 

Порядок розміщення матеріалу: 
У верхньому правому куті (вирівнювання по правому краю) – ініціали автора (перед 

прізвищем) та прізвище друкується жирним шрифтом, потім – виклад основного матеріалу тез, 
список використаних джерел.  

Заявка учасника 
Прізвище, ім’я, по батькові доповідача________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання______ 
Місце роботи, посада _______________ 
Назва матеріалів доповіді ___________ 
Напрям роботи конференції__________ 
Форма участі у конференції (вказати необхідне): виступити з доповіддю, взяти участь як 

слухач, публікація матеріалів 
Адреса ___________________________ 
Телефон, e-mail____________________ 
 
За матеріалами доповідей  планується публікація збірника тез конференції. 
Організаційний внесок 150 грн. включає витрати на публікацію (до 3 сторінок), 

розміщення матеріалів на сайтах, поштову розсилку (в разі необхідності) збірника матеріалів 
конференції. Тези, обсяг яких перевищує 3 сторінки, сплачуються додатково з розрахунку 
30 грн. за кожну сторінку тексту, що перевищує ліміт. 

Матеріали та грошові перекази просимо надсилати за адресою: 
20308,  поштове відділення № 308, м. Умань 8, Черкаська обл., з поміткою: до запитання 

Карпич Ірині Олександрівні  або на електронну адресу: irina.karpich@ukr.net  , з поміткою: на 
конференцію 2019.  

Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати за телефоном: 
0977090378 (Карпич Ірина Олександрівна). 
Чекаємо на Вас! 
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