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Шановні науковці, молоді вчені 

та здобувачі освіти! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

роботі  Міжнародної науково-

практичної конференції 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

МОЛОДІ В СУЧАСНИХ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

УМОВАХ» 

 
яка відбудеться 28 квітня 2022 року 11:00 

 
Основні напрямки роботи конференції : 

1. Соціально-психологічні та педагогічні 

чинники соціалізації особистості в умовах 

сучасності. 

2. Теоретичні та практичні аспекти 

фізичної терапії, ерготерапії та рекреації 

різних груп населення. 

3. Економіка та управління в умовах 

національного господарства та перспективні 

напрямки становлення: вітчизняний та 

закордонний досвід. 

4. Міждисциплінарні наукові пошуки 

формування інклюзивного суспільства. 

5. Становлення громадянського суспільства 

в Україні: історія, перспективи, розвиток. 

Кінцевий термін подачі заявок на 

участь та матеріалів доповідей – 27 квітня 

2022 р. 

Робочі мови конференції – українська, 

англійська. 

Участь: заочна (on-line). 
Участь у міжнародній конференції 

безкоштовна. За результатами конференції 

видається збірник тез конференції у pdf- 

форматі, який буде розміщено на 

офіційному сайті інституту 

(https://zh.uu.edu.ua), та сертифікат, що 

підтверджує участь у конференції. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова –  Шафранова К.В кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та туризму ЖЕГІ 

Університету «Україна» 

 Заступник   голови – Кузьменко В.Й.,  

кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціально- реабілітаційних 

технологій ЖЕГІ Університету «Україна» 

Члени оргкомітету: 

Бабенко К.Є. – доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри менеджменту та 

туризму ЖЕГІ Університету «Україна» 

Магась В.О. – доктор історичних наук, 

доцент, професор кафедри кафедри 

менеджменту та туризму ЖЕГІ 

Університету «Україна» 

Бардашевський Ю.В., кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, доцент 

кафедри  соціально-реабілітаційних 

технологій ЖЕГІ Університету «Україна» 

Гусаревич О.В., кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, доцент 

кафедри  соціально-реабілітаційних 

технологій ЖЕГІ Університету «Україна» 

Карпенко С.В., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та туризму ЖЕГІ 

Університету «Україна» 

Бородіна О.С., кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціально- 

реабілітаційних технологій ЖЕГІ 

Університету «Україна» 

Кулик Л.П., кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту та 

туризму ЖЕГІ Університету «Україна» 

Костюшко Ю.О., кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та туризму ЖЕГІ 

Університету «Україна» 

Артеменко А.Б., доктор філософії з 

соціології, доцент кафедри соціально- 

реабілітаційних технологій ЖЕГІ 

Університету «Україна» 

Дивинська Ю.А.  асистент кафедри 

менеджменту та туризму ЖЕГІ 

Університету «Україна»  

Остенда А., РhD, Вища технічна школа в 

Катовіце (м. Катовіце) 

 

 

Оргкомітет буде Вам вдячний за 

доведення до своїх колег і всіх 

зацікавлених інформації про 

проведення цієї конференції! 
 

https://zh.uu.edu.ua/


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

 текст наукової публікації повинен 

бути надрукований у текстовому редакторі 

Microsoft Word та збережений у форматі або 

*doc, або *docx; 

 обсяг матеріалів: 

до 3 повних сторінок формату A4 (тези 

доповідей); 

 орієнтація сторінки – книжкова; 

береги: зліва – 25 мм, справа – 15 мм, 

зверху– 15 мм, знизу– 15 мм; кегль 9,5 Times 

New Roman; міжрядковий інтервал 1,15; 

абзацний відступ 0,77. 

 посилання у тексті оформляються у 

квадратних дужках – [1, c.24], де вказується 

номер використаного джерела та сторінка; 

 список використаних джерел 

інформації подається після основного тексту 

матеріалів та повинен бути оформлений 

відповідно до Національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015 або міжнародним 

стилем APA (American Psychological 

Association) style. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у міжнародній науково-практичній 

конференції 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В 

СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО- 

ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ» 

https://docs.google.com/forms/d/1m9dpc24Yy

YArkLFidMDpcVLULhHP7mbiD5v23DSYi

Ns/edit  

 

 

 

УВАГА! Тези доповідей здобувачів 

освіти приймаються до розгляду тільки 

із рецензією наукового керівника. 

 

 

За результатами підготовки та проведення 
конференції планується формування і друк 

збірника конференції, а також розміщення на 

сайті ЖЕГІ Університету «Україна» 

електронного збірника матеріалів конференції. 
Редакція збірника здійснює внутрішнє 

анонімне рецензування наукових публікацій та 

відбувається перевірка плагіату за допомогою 
системи Unicheck. Матеріали будуть 

представлені методом прямого відтворення 

тексту, що був наданий авторами, які несуть 
відповідальність за його достовірність, зміст і 

стилістику, за правильне цитування джерел та 

посилання на них. 
 

Міжнародна науково-практична 
конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

МОЛОДІ В СУЧАСНИХ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

УМОВАХ» 

 
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

Україна, м. Житомир, 

вул. Вільський шлях, 18 

Інтернет-сайт: https://zh.uu.edu.ua 

 
Контактна особа: Артеменко Анна 

Броніславівна 

тел. 0503172270 

Е-mail: konf.zehi.uu@gmail.com 

 

Житомир – 2022 
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