
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

Шановні колеги! 

17 травня 2022 року відбудеться Дев’ятнадцята міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Актуальні дослідження в 

соціальній сфері». Її мета  – висвітлити теоретико-методологічні пошуки 

та практичні здобутки в гуманітарних науках: психології, соціології, 

педагогіці, соціальній роботі, менеджменті.  

Тематичні напрямки конференції: 

1. Проблемне поле сучасних соціальних досліджень 

2. Кадровий менеджмент і сучасні технології управління 

3. Соціальна допомога та проблеми психологічного консультування 

4. Сучасна теорія і практика соціальної роботи 

5. Соціальна політика та права людини 

6. Соціальна педагогіка 

7. Проблеми підготовки фахівців у вищій школі. 

Матеріали приймаються до 7 травня 2022 р. Мови конференції – 

українська, російська, англійська. Для авторів з України організаційний 

внесок становить 200 грн. Організаційний внесок включає витрати на  

публікацію (до 3 сторінок), розміщення матеріалів на сайтах. Тези, обсяг 

яких перевищує 3 сторінки, сплачуються додатково з розрахунку 25 грн. за 

кожну повну (неповну) сторінку тексту, що перевищує ліміт. Отримання 

додаткових збірників співавторами відбувається при додатковій сплаті 120 

грн. Отримання сертифікату учасника конференції – 35 грн.  

Для участі в конференції необхідно: 
– оформити заявку (форма та зразок додається); 

Заявка заповнюється українською та англійською мовами, якщо тези 

представлені українською мовою; російською та англійською – якщо тези 

представлені російською мовою; англійською мовою – якщо тези 

представлені англійською мовою.  

– оформити тези згідно вимог:  

Текст набирається в редакторі не нижче версії Microsoft Word 2003 

for Windows. Формат А4. Всі поля – 20 мм. Шрифт – Times New Roman. 

Розмір шрифту – 14 pt. Інтервал – полуторний. Вирівнювання тексту – по 

ширині.  

Автоматичну нумерацію, перенесення, рисунки, формули, таблиці 

рекомендується не використовувати. Необхідно розрізняти символи 

«дефіс» і «тире». 

Матеріали розміщуються в такій послідовності (зразок додається): 

– резюме на мові тез: 

– прізвища, ініціали авторів, місто, країна;  

– назва тез великими літерами;  



– текст резюме (2-3 речення);  

– резюме англійською мовою: 

– прізвища, ініціали авторів, місто, країна;  

– назва тез великими літерами;  

– текст резюме (2-3 речення);  

– тези 

– література  

Літературні джерела (не більше 3) розміщуються в алфавітному 

порядку. Номер посилання розміщується в тексті в квадратных дужках. За 

необхідності вказуються конкретні сторінки (наприклад, [4, с. 12]). 

Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність за 

достовірність наданої інформації, відповідність матеріалів нормам 

законодавства, моралі та этики, професійно-змістову коректність, 

правильність посилань на літературні джерела несуть автори. 

- оплатити публикацію та зробити електронну копію квитанції 

про  сплату; 

Сплачування в гривнях відбувається шляхом поповнення карточного 

рахунку 

№ 5457 0822 2705 8323 

в терміналах ПриватБанку. Отримувач: Корнещук Тимур Георгійович.   

 За відсутності квитанції, – в електронному листі, що супроводжує 

заявку та тези, необхідно вказати ПІБ відправника, суму переказу, час 

переведення коштів.  

Розрахунок готівкою можна провести за адресою: м. Одеса, 

пр. Шевченка, 1.; хімкорпус; каб. 105, 106. 

Заявка, тези конференції та електронна копія квитанції про сплату 

відправляються за електронною адресою vtory@te.net.ua трьома word doc 

файлами, що вкладені в один лист. Назви файлів відповідають прізвищу та 

імені першого автора та набираються латинськими літерами (наприклад, 

IvanovР-regform,  IvanovР-article, IvanovР-pay). 

Для отримання додаткової інформації щодо оформлення й 

сплати звертайтеся до Головного редактора Корнещук Вікторії 

Вікторівни: 

Тел.: +38 048 705-86-94, +38 050-508-12-89, e-mail: vtory@te.net.ua 

Збірник матеріалів конференції зареєстрований як періодичне видання 

у Міжнародному Центрі ISSN в Парижі (ідентифікаційний номер друкованої 

версії: ISSN 2409-1359), що діє за підтримки ЮНЕСКО та Уряду Франції. 

Збірники матеріалів попередніх конференцій представлені на: 
https://sites.google.com/d/1PawoShZAAP-qAKYqRm8zbGQN_FHev3aE/p/1clOEv6zvs4t-
ZxaZFcCMrV-DvHMEO63h/edit 

Приєднуйтесь до наших груп у мережі Facebook за посиланнями: 
https://www.facebook.com/groups/katedrapsykholohiitasotsialnoiroboty/; 
https://www.facebook.com/groups/socialscientificresearch/ 

Будемо раді Вашій участі в конференції! 

mailto:vtory@te.net.ua
https://sites.google.com/d/1PawoShZAAP-qAKYqRm8zbGQN_FHev3aE/p/1clOEv6zvs4t-ZxaZFcCMrV-DvHMEO63h/edit
https://sites.google.com/d/1PawoShZAAP-qAKYqRm8zbGQN_FHev3aE/p/1clOEv6zvs4t-ZxaZFcCMrV-DvHMEO63h/edit
https://www.facebook.com/groups/katedrapsykholohiitasotsialnoiroboty/
https://www.facebook.com/groups/socialscientificresearch/


ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

 «Актуальні дослідження в соціальній сфері» 

 

Автор:  

Вчений ступінь (повністю): 

Вчене звання: 

Посада (повністю):  

Для студентів - назва спеціальності, бакалаврат чи магістратура: 

Для аспірантів – назва кафедри прикріплення: 

Заклад (повністю):  

Номер відділення Нової пошти для відправлення матеріалів (за 

необхідності):  

Телефон:  

E-mail:  

Тематичний напрям конференції:  

Необхідність у друкованому збірнику матеріалів конференції: 

Необхідність у сертифікаті учасника конференції: 

 

APPLICATION OF PARTICIPANT 

of the international scientific-practical Internet conference 

"Current research in the social sphere" 

Author:  

Scientific degree: 

Title: 

Position:  

Institution:  

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

международной научно-практической интернет-конференции «Актуальные 

исследования в социальной сфере» 

 

Автор:  

Научная степень (полностью): 

Научное звание: 

Должность (полностью):  

Учреждение (полностью):  

Телефон:  

E-mail:  

Тематическое направление конференции:  

Необходимость в печатном сборнике материалов конференции: 

Необходимость в сертификате учасника конференции: 

 



Заявка заполняется на украинском и английском языке, если тезисы 

представлены на украинском языке; на русском и английском – если тезисы 

представлены на русском языке; на английском – если тезисы представлены на 

английском языке.  

 

Заявка заповнюється українською та англійською мовами, якщо тези 

представлені українською мовою; російською та англійською – якщо тези 

представлені російською мовою; англійською мовою – якщо тези представлені 

англійською мовою. 
 

 Application is filled in Ukrainian and English if thesis are advanced in Ukrainian; in Russian 

and English if thesis are advanceded in Russian; in English – if thesis are written in English. 

 

Зразок 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

 «Актуальні дослідження в соціальній сфері» 

 

Автор: Іванов Петро Анатолійович 

Вчений ступінь (повністю): кандидат педагогічних наук 

Вчене звання: доцент 

Посада: професор  кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту 

Заклад: Одеський національний політехнічний університет 

Номер відділення Нової пошти для відправлення матеріалів: м. Одеса, Нова 

пошта, відділення № 70 

Телефон: 050 - 123 - 45 - 67  

E-mail: ivanko@te.net.ua  

Тема тез:  Інтерактивна спрямованість соціального працівника  

Тематичний напрям конференції: современная теория и практика социальной 

работы  

Необхідність у друкованому збірнику матеріалів конференції: так, 1 екз. 

Необхідність у сертифікаті учасника конференції: Так 

 

 

Sample of application 

APPLICATION OF PARTICIPATOR 

of the international scientific-practical Internet conference  

"Current research in the social sphere" 

 

Autor: Ivanov Petr 

Scientific degree: Ph.D. 

Title: Associate professor 

Position: professor of the social work and staff management Department 

Institution: Odessa National Polytechnic University 

 



Образец 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

международной научно-практической интернет-конференции «Актуальные 

исследования в социальной сфере» 

 

Автор: Иванов Пётр Анатольевич 

Научная степень (полностью): кандидат педагогических наук 

Научное звание: доцент 

Должность: профессор кафедры социальной работы и кадрового 

менеджмента 

Учреждение: Одесский национальный политехнический университет 

Телефон: 050 - 123 - 45 - 67  

E-mail: ivanko@te.net.ua  

Тематическое направление конференции: современная теория и практика 

социальной работы 

Необходимость в печатном сборнике материалов конференции: Да, 1 экз. 

Необходимость в сертификате учасника конференции: Да 

 
 

Зразок оформлення тез 

Іванов П. А. (Одеса, Україна) 

ІНТЕРАКТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

У тезах обґрунтовано необхідність цілеспрямованого формування в 

майбутніх соціальних працівників інтерактивної спрямованості як складової 

їхньої професійної спрямованості.  

Ivanov P. (Odessa, Ukraine) 

INTERACTIVE PURPOSEFULNESS OF SOCIAL WORKERS 

The article is based the necessity of purposeful forming of interactive 

purposefulness as the formation of professional tendency for the future social 

workers. 

Необхідність у кваліфікованому спілкуванні з клієнтами висуває 

особливі вимоги до професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників, до форм і методів її здійснення тощо.  

Як відомо, «інтерактивний» означає заснований на взаємодії; 

інтерактивність – діяльність, що має чітко виражену соціальну 

спрямованість; інтеракція – характеристика діяльності, в якій беруть участь 



два або більше суб’єктів; відпрацювання тактики та стратегії взаємодії, 

організація спільної діяльності людей [1, с. 105]. 

ЛІТЕРАТУРА // ЛИТЕРАТУРА // REFERENCES 

1. Сідоренко Т. І. Інтерактивна спрямованість як науковий феномен. 

Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і 

пошуки. Запоріжжя, 2014. № 30. С. 3–11. 

 


