
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
 «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Шановні колеги! 

 

Маємо честь запросити вас взяти участь у ДЕСЯТІЙ Міжнародній науково-практичній 

конференції кафедри філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського  

 

«Соціальна робота і сучасність: теорія та практика професійного й особистісного 

розвитку соціального працівника» 
 

Конференція відбудеться 18 грудня 2020 року в КПІ імені Ігоря Сікорського на базі 

факультету соціології і права у форматі дистанційної комунікації – онлайн режимі доповідей 

всіх учасників конференції та інтерактивної комунікації за темою круглого столу. До участі в 

конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти. 

 

Напрямки роботи конференції: 

1. Соціальна політика незалежної України: соціально-правовий, соціально-медичний, 

психолого-педагогічний та соціологічний вимір. 

2. Система освітньої підготовки соціального працівника: педагогічна, психологічна, 

юридична і філософська компоненти. 

3. Активізація творчого потенціалу у професійній діяльності фахівців соціальної сфери: 

сучасні підходи та перспективи. 

4. Інноваційні міжнародні й національні проєкти та їх роль у вдосконаленні соціальної 

роботи з клієнтами. 

5. Готовність соціального працівника до волонтерської діяльності в умовах кризових 

викликів, як детермінанта соціальної солідарності й згуртованості громадянського 

суспільства. 

6. Інклюзивний освітній простір в Україні: реалії, суперечливості, шляхи модернізації. 

7. Базові та фахові компетентності  у професійному кейсі соціального працівника. 

8. Цифрові технології та арт-практики в інструментарії соціальної роботи. 

 

Мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

Для участі у конференції необхідно до 6 грудня 2020 року за електронною адресою 

soc.work.conf.kpi@gmail.com надіслати одночасно в електронному варіанті: 

1. Заявку на участь в конференції (див. зразок); 

2. Тези доповіді (див. вимоги до оформлення); 

3. Відскановану рецензію наукового керівника (для студентів).  

 
Матеріали конференції будуть опубліковані у підсумку всіх етапів її роботи.  

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням на 

вказану вами електронну адресу. У разі, коли ви не отримали підтвердження, просимо звертатись до 

оргкомітету. 

 

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не 

відповідають проблематиці конференції, неналежним чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких 

перевищено, або надіслані пізніше зазначеного терміну. 



РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ СТАНОВИТЬ: 

 

Для студентів і аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також для учасників із 

України – 60 грн. 
Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в 

ньому. Після оплати оргвнеску необхідно відправити фото або сканкопію квитанції про 

сплату на електронну адресу soc.work.conf.kpi@gmail.com. 

 

Програма конференції буде надіслана разом з запрошенням на конференцію. 

 
Вимоги до оформлення тез 

➢ Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 07-2003&6.0/95 для Windows. 
➢ Обсяг тексту: до 3 повних сторінок. 

➢ Через інтервал 1,5, праворуч – ім’я та прізвище автора, e-mail; прізвище та ініціали наукового 
керівника, його науковий ступінь, вчене звання (для студентів): шрифт Times New Roman, кегель – 
14. Наприклад: 

Іваненко Іван Іванович, 
i.ivanenko@meta.ua 
Науковий керівник: 

Петренко П.П., к.ф.н., доц., ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського. 
➢ Назва доповіді посередині рядка (слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New 
Roman, кегель - 14, жирний. Наприклад:  
 

Соціальна робота і сучасність: роль зарубіжного та вітчизняного досвіду 
 

➢ Через інтервал 1,5 текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А4, поля: 
верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.  
➢ Список використаних джерел (без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під 
назвою: Список посилань. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них 
порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [1, с.56].  
➢ Кількість співавторів однієї публікації – не більше двох осіб.  
 

Вимоги до оформлення заявки  

Заявка на участь у  ДЕСЯТІЙ Міжнародній науково-практичній конференції  

«Соціальна робота і сучасність: теорія та практика професійного й особистісного 

розвитку соціального працівника» 
Відомості про доповідача та тему доповіді: 

1. П.І.Б.  

2. Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює учасник конференції 

3. Посада, науковий ступінь, вчене звання 

4. Тема виступу(доповіді) 

5. Контактні телефони (домашній, мобільний), електронна пошта 

 

➢ Назви файлів, що будуть надіслані до Оргкомітету, повинні містити прізвище та ім’я 

учасника конференції із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез – Тези, для рецензії – Рецензія. 

Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції, та 

вказівки «На конференцію з соціальної роботи». 

 

Контакти: 

● м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус №7, каб. 530            

● soc.work.conf.kpi@gmail.com  

● Тесленко Валентин Вікторович (099) 433 04 17 

● Покулита Ірина Костянтинівна (099) 550 61 76 

● Колотило Мар’яна Олексіївна (095) 609 89 12 

● Гавва Олександр Володимирович (063) 599 22 39 

З повагою, Організаційний комітет 

mailto:soc.work.conf.kpi@gmail.com

