
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

РАДА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

про проведення  

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції  

 

 «Актуальні проблеми соціальної роботи та психології в Україні: сучасний 

стан та перспективи розвитку» 

25 листопада  2020 рік 

м. Умань 

 

До участі запрошуються викладачі, аспіранти, студенти, науковці закладів 

вищої освіти. 

Для студентів обов’язкова рецензія наукового керівника. 

Напрямки роботи конференції:  

1. Професійний розвиток та становлення майбутніх соціальних 

працівників та психологів в сучасних умовах. 

2. Актуальні напрямки сучасної соціальної роботи та психології.  

3. Теоретико-методологічні засади соціально-психологічної роботи.  

4. Соціальний та психологічний портрет сучасного клієнта соціальної 

роботи. 

 

Форма участі: заочна. 

Усі подані матеріали будуть опубліковані у електронному вигляді. 

Учасники отримають програму конференції та сертифікат про участь. 

Для участі у конференції просимо до 15 листопада 2020 року 

(включно) подати: 

- анкету учасника (див. зразок); 

- електронний варіант тез: 



Назви файлів мають бути підписані українською мовою відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника конференції та мають містити позначення 

наприкінці, наприклад:  

Іванюк Р.О._Тези 

 

Правила оформлення тез доповідей: 

1. До збірника приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг 

яких  не перевищує 4-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних 

джерел. 

2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора                    

МS Word. Поля - 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не 

нумеруються. 

3. Побудовані тези доповіді мають бути наступним чином (дивіться зразок): 

- прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа - (14 рt), у 

правому верхньому кутку; Для студентів науковий ступінь, вчене звання наукового 

керівника. 

- назва тез - великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегель - 14, по центру 

(уважно дивіться зразок!); 

- текс - шрифт Тіmes New Roman, кегель - 14, інтервал - 1,5; 

- список використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель - 14, інтервал - 1,5. 

4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 

рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати 

по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор 

формул МS Office. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ СКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ!  

5. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. 

Використані джерела мають бути оформлені відповідно до ГОСТ 2015 РОКУ.  
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Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції  

 «Актуальні проблеми соціальної робота та психології в Україні: сучасний 

стан та перспективи розвитку» 

25 листопада 2020 рік 

м. Умань 

 

1. Прізвище, ім`я, по батькові __________________________________________ 

2. Назва заклада вищої освіти ___________________________________________ 

 ____________________________________________ 

3. Курс, група ________________________________________________________ 

4. Науковий ступінь, звання / науковий керівник __________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Контактні телефони, e-mail ___________________________________________ 

6. Секція і тема доповіді _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Форма участі (обов’язково просимо відмітити): заочна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ПІБ автора 

Повна назва навчального закладу 

Науковий керівник: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання 

 

НАЗВА  

 

Проблема викорінення насильства в сім’ї є актуальною для нашої країни і 

кожного громадянина, оскільки її суть у порушенні прав людини і прав члена 

родини у сім’ї [1, с. 47]. 

Список використаної літератури: 

1. Максимова Н. Ю. Конфліктна сім’я потребує допомоги: про 

психологічні аспекти попередження насильства в таких сім’ях. Практична 

психологія та соціальна педагогіка. 2014. №7. 149 с. 

2.  ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна пошта: likabilenko99@gmail.com  

Детальну інформацію можна отримати:  

Матрос Ольга Олександрівна – +38-(098)-87-00-37-9 

Біленко Анжеліка - +38-(098)-36-64-8-50 
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