ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
імені Г.С.СКОВОРОДИ
Навчально-науковий інститут педагогіки та психології
Кафедра соціальної педагогіки
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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі в роботі науково-практичної конференції «Підготовка
соціального педагога на засадах партнерства», яка відбудеться 24 листопада 2015 року на
базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.
Планується робота за такими напрямами:
Реалії та перспективи підготовки майбутніх фахівців в умовах трансформаційних процесів.
Здобутки науки та практики у підготовці соціальних педагогів на партнерських засадах.
Інноваційна діяльність навчальних закладів у вихованні соціально активної особистості.
Досвід співробітництва соціальних інститутів у розвитку соціальної відповідальності дітей,
молоді у мікросередовищі.
5. Партнерська взаємодія суб’єктів соціально-педагогічної діяльності.
1.
2.
3.
4.

До участі у конференції запрошуються:
 фахівці соціально-педагогічної галузі України,
 представники органів управління освітою; навчальних, культурно-освітніх закладів; соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді; неурядових організацій, які працюють в інтересах дітей та молоді;
 докторанти, аспіранти, викладачі вищих навчальних закладів, співробітники наукових установ.
Форми участі у конференції: очна, заочна.
Робочі мови конференції: українська, російська.
Умови участі у конференції:
Для участі у конференції необхідно до 7 листопада 2015 року надіслати на електронну адресу
оргкомітету (sphnpu@ukr.net.) з поміткою «Конференція»:
 анкету-заявку (форма додається);
 тези доповідей (2 повні сторінки), і/або текст статті (8-12 сторінок), оформлені відповідно до
вимог конференції, в електронному варіантах;
 копію чеку про оплату публікації та реєстраційного внеску.
Заохочується подання відеоматеріалів доповідей (до 5 хвилин). Відеоматеріали надсилайте на
адресу sviktoria1975@gmail.com
Правила оформлення тез та статей.
Тези приймаються до друку українською та російською мовами. Електронний варіант тексту
тез обсягом 2 повних сторінки формату А4, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді
комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт
тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не
виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому
правому куті зазначити прізвище та ініціали автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання,
посаду, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру.
Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Sidorov_tezy.
Статті подаються одночасно з тезами, повинні бути написані українською або російською
мовою та містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова
№ 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується

означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); методи дослідження; виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. З метою
дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи
статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, методи дослідження,
виклад основного матеріалу, висновки.
Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури, повинен становити 8–12 сторінок
формату А4. Відстань між рядками – півтора інтервали комп’ютерного стандарту, кегль –14; поля:
верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Назва файлу статті повинна мати такий вигляд:
Sidorov _statya
Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті
першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому – прізвище та ініціали автора(ів) і назва
закладу, нижче посередині рядка – заголовок статті великими літерами. Обов’язково додається
назва статті, анотація та ключові слова українською (6 рядків), російською (6 рядків) та
англійською мовами (22 рядки) перед статтею. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають
їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються
за таким зразком: [5, с. 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на
декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, с. 156; 4; 8, с. 22–23]. Вимоги до
оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» № 5
за 2009 р.
Матеріали, зміст та структура яких не відповідатимуть вказаним вимогам, будуть
відхилені редакційною колегією наукового збірнику. Редколегія зберігає за собою право на
редагування, скорочення та відхилення матеріалів.
Фінансові умови участі в конференції:
Організаційний внесок (збірник тез доповідей, програма конференції) становить 100 грн.
За умови заочної участі в конференції учасники додатково сплачують вартість пересилки матеріалів
конференції, що становить 20 грн.
Вартість публікації 1 сторінки статті у фаховому журналі – 35 грн. за 1 сторінку тексту.
Транспортні витрати, проживання у готелі або гуртожитку – за рахунок учасників або за рахунок
сторони, що їх відряджає. Просимо до 22.11.15 р. підтвердити приїзд та потребу в забезпеченні
проживання за власні кошти.
Реквізити для внесення платежу: оплата за публікацію здійснюється на картковий рахунок
у ПАТ КБ ПриватБанк № 5168 7572 8360 1260 – власник Головня Владислава Олександрівна.
Плата приймається разом із наданням заявки, тез (статті) до 07.11.2015 р. лише за умови
смс-підтвердження та/або копії чеку про сплату участі з указанням ПІБ учасника
конференції !!!
Контактна інформація: за додатковими довідками з питань, що можуть виникати в
учасників, просимо звертатися за адресою: м. Харків, пров. Фанінський 3в, ауд. 308-а, кафедра
соціальної педагогіки або за телефоном 0667432625 – Василенко Ольга Миколаївна (доцент кафедри
соціальної педагогіки ХНПУ імені Г.С.Сковороди); 0636865220 – лаборант кафедри соціальної
педагогіки ХНПУ імені Г.С.Сковороди Головня Владислава Олександрівна).
Конференція відбудеться за адресою: 61166, м.Харків, пров. Фанінський, 3-В, ауд. 311.
Загальний режим роботи:
09-00 – 10-00 реєстрація учасників;
10-00 – 12-00 пленарне засідання;
12-00 – 13-00 обідня перерва;
13-00 – 15-00 секційні засідання за напрямами роботи.
Чекаємо на Вас!!!

Заявка на участь у роботі науково-практичної конференції
«Підготовка соціального педагога на засадах партнерства»
до 07 листопада 2015 року
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи (повна назва організації,
навчального закладу, кафедри)
Адреса установи, робочий телефон
Посада (аспірант, асистент, викладач,
доцент, професор тощо)
Науковий керівник (для аспірантів)
Адреса

для

листування

адреса,

адреса

Нової

(домашня

пошти

для

отримання збірника)
Контактний телефон (факс), e-mail
Форми участі у конференції (необхідне
підкреслити)

 Тільки публікація матеріалів (тези,
стаття)
 Публікація

матеріалів

+

усна

доповідь (відеометаріали)
 Тільки усна доповідь
 Участь без доповіді та публікації
Запланований напрям
Повна назва доповіді

