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Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  
VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДАХ 

ОСВІТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 
26 квітня 2012 року 

 
Мета конференції: 

обговорення та визначення загальних стратегій вирішення існуючих проблем щодо 
впровадження принципів інклюзивної освіти; вдосконалення змісту і форм соціально-педагогічної 
роботи з дітьми та молоддю з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі.  

 
Пленарне і секційні засідання планується провести за наступними напрямами: 

 
1. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з особливими потребами в  
     закладах освіти інклюзивної орієнтації. 
2. Проблеми соціалізації дітей та молоді з особливими потребами в процесі навчання. 
3. Нормативно-правове та матеріально-технічне забезпечення інтегрованого та інклюзивного  
     навчання в закладах освіти. 
4. Актуальні аспекти організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців у галузі соціальної 

роботи, психології та фізичної реабілітації для роботи з дітьми та молоддю з особливими потребами в 
інтегрованому та інклюзивному  освітньому просторі. 

5. Особливості формування особистості дітей, підлітків та молоді з особливими потребами в закладах 
освіти інклюзивної орієнтації 

 
Початок роботи конференції – 26 квітня 2012 року о 10.00.  

 
Для участі в роботі конференції необхідно  
До 10 квітня 2012 року надіслати на адресу 

оргкомітету заповнену заявку, тези доповіді в електронному варіанті з метою своєчасного 
випуску матеріалів конференції 

 
За довідками звертатись 

За телефоном (0382) 70-45-56, 70-45-64 (відділ наукової роботи - 114) 
Матвійчук Тетяна Владиславівна (067 3842338) 
Будник Сергій Михайлович (095 8968976) 

 
Заявка  учасника конференції: 

1. Прізвище, ім’я,  по 
батькові 

 

2. Назва доповіді  
3. Назва секції  
4. Місце роботи, посада  
5. Науковий ступінь, вчене 
звання 

 

6. Контактна адреса  

7. Телефон   
8. е-mail:  
9. Потреба у технічних 
засобах для виступу на 
конференції 

 

   
 



Фінансові умови 
Учасникам конференції необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 70 грн. на покриття 

витрат, пов’язаних з підготовкою, проведенням та публікацією матеріалів конференції. 
Організаційний внесок можна сплатити готівкою секретарю оргкомітета конференції (відділ 

наукової роботи) або перерахувати на розрахунковий рахунок. Копію документа щодо оплати обов’язково 
надіслати електронною поштою. 

 
Банківські реквізити оргкомітету: 

Одержувач: Благодійний фонд «Добробут Поділля ХХІ».  
Розрахунковий рахунок № 26008051117901 в АТ «Укрінбанк», 
МФО 315397, код ЗКПО 26432257 
Призначення платежу: благодійна допомога, прізвище, ім’я, по батькові. 
 

 
Вимоги до оформлення тез доповідей 

Тези доповідей подаються у двох видах: паперовому (з підписами авторів) та електронному (на 
дискеті чи вкладеним файлом електронною поштою). 

Друкований текст в редакторі WORD 97 (2000); обсяг тез до 3-х сторінок; формат аркуша А4; шрифт 
Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 0,7; поля: всі 20 мм; 
вирівнювання по ширині. 
 

Література подається загальним списком у кінці тез, кегль 13. Список складається за чергою 
посилань у тексті (а не за абеткою). У тексті рукопису посилання на літературу ставляться в квадратні 
дужки [ ]. Посилання на раніше не опубліковані праці не допускаються. 

У першому рядку розмістити назву доповіді (по центру великими літерами)– шрифт Times New 
Roman, кегль 14 жирний; нижче – прізвище, ім’я, по-батькові автора – шрифт Times New Roman, кегль 10; 
назва організації (повна – шрифт Times New Roman, кегль 9). 

Для електронної пошти – формат вкладеного файлу з текстом доповіді *.doc або *.rtf. Назва файлу: 
прізвище першого автора (не більше 8 символів).  

 
Зразок: 

 
ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНВАЛІДІВ 

Іванова Анна Іванівна 
доцент кафедри соціальної роботи ХІСТ Університету «Україна» 

 
 
 

Література 
 
 

Оргкомітет планує видати збірку тез до початку конференції. 
 
 
 

Адреса Оргкомітету 
вул. Толбухіна, 2 А, м. Хмельницький, 29009, Хмельницький інститут соціальних технологій Університету 

«Україна»,  
e-mail: hist.km.nauka@ukr.net 
 
 

 


