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Формат проведення конференції – заочний з 

публікацією електронного збірника тез доповідей, 

який буде розміщено на сайті університету 

(https://suem.edu.ua/nauka/publikacii/konferencii)  

до 05.05.2023 р. 

 

 

 

Участь у конференції та публікація тез 

доповідей є БЕЗКОШТОВНОЮ! 
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Усі питання лише через електронну 

пошту!!! 

 

Електронна пошта конференції: 

konf.suem@gmail.com 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-

практичній конференції «Реалізація гендерної 

політики в умовах суспільних трансформацій». 

Конференція буде проходити 27 квітня 2023 року у 

заочному форматі. 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Східноєвропейський університет імені Рауфа 

Аблязова у, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16. 

 

 

У роботі конференції передбачено такі 

напрями: 

1. Гендерні питання в умовах військового стану. 

2. Гендерна політика уряду. 

3. Гендерний підхід у системі управління. 

4. Гендерне бюджетування в Україні. 

5. Урегулювання гендерної нерівності надання 

соціального захисту. 

6. Принципи реалізації гендерних питань у 

законодавстві України. 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Для участі в конференції необхідно до 20 квітня 

2023 року. : 

• Заповнити електронну заявку на участь у 

конференції за посиланням 

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

whtsQxFw8iYeP4ystCXO10X7M7XoiY/edit?pli=1 

• Надіслати тези доповіді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримані матеріали проходять незалежне 

рецензування. 

Кількість авторів – не більше двох осіб. 

Один автор може подати лише одні тези для 

розміщення у збірнику. 

Тези здобувачів вищої освіти приймаються лише 

у співавторстві із науковим керівником. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ 

Обсяг матеріалів становить 2-3 сторінки. 

Робота виконується в редакторі MS Word-6,0 

(версія не старше Word-2003). Текст має бути 

збереженим із розширенням *.doc, шифр Times 

New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1, 

абзацний відступ – 1 см. Формат сторінки – А5, 

береги: верхній, нижній, лівий, правий – 20 мм. 

Текст має бути виконаний із дотриманням 

вимог та відповідним стилістичним 

редагуванням. 

 Формули, таблиці (шифр Times New Roman, 

розмір 8, міжрядковий інтервал – 1), рисунки 

виконуються за допомогою спеціальних 

редакторів MS Office, мають бути підписані, 

послідовно пронумеровані арабськими цифрами 

та виконані в чорно-білому кольорі (кольорові 

рисунки, графіки, скановані файли та фотографії 

не допускаються). Усі: таблиці, схеми, рисунки та 

діаграми мають бути чорно-білими, мати 

книжкову орієнтацію та не перевищувати однієї 

сторінки.  

Посилання на літературні джерела 

здійснюються у вигляді зносок наприкінці 

сторінки. Літературні джерела оформлюються 

відповідно до Національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015.  
 

Текст має бути виконаний з дотриманням вимог 

та відповідним стилістичним редагуванням. 

 

 

 

 

 

Взірець оформлення тез 

 

1. Гендерна політика уряду. 

 

ҐЕНДЕРНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ 

ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ДЕРЖАВНІЙ 

СЛУЖБІ 
 

Петренко Олег Вікторович, 

К.е.н., доцент 

доцент кафедри управління 

Європейського університету 

 

Виклад основного матеріалу [Текст] 

 

Література 

 

 

За бажанням учасникам конференції може 

бути надано Довідку про участь у науково-

дослідній темі: «Проблеми гендерного 

бюджетування у контексті регулювання 

соціальних ризиків» 0118U100084. 

Усі питання щодо отримання довідки 

надсилати на електронну адресу конференції. 
 


