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Львів-2022 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі 

 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів, курсантів та молодих вчених 

«Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток», 

 

яка відбудеться 9 листопада 2022 року 

у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. 

(за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 35) 

 

  
Наукова тематика конференції: 

 

1. Соціальна робота у воєнний та післявоєнний періоди: сучасні реалії 

2. Діяльність державних та громадських інституцій у сфері соціальної 

роботи: підходи, практики, інновації, взаємодія. 

3. Соціальна робота з різними групами клієнтів: міжнародний та 

вітчизняний досвід. 

 

 

Форми участі в конференції: 

- виступ з доповіддю на пленарному засіданні 

- виступ з доповіддю на  секційному засіданні 

 

Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська. 

 

Програма конференції буде надіслана учасникам на e-mail вказаний під час 

реєстрації. 

Тези доповідей будуть опубліковані у вигляді електронного збірника та 

розміщені на сайті університету. 

 

 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

Кафедра соціальної роботи, управління та суспільних наук 

вул. Клепарівська, 35 м. Львів, Україна, 79007 

 

 

 

 

 



СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ 

 

Голова оргкомітету:  

Кузик Андрій Данилович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

проректор з науково-дослідної роботи ЛДУ БЖД 

 

Заступники голови оргкомітету:  

Карабин Василь Васильович, доктор технічних наук, доцент, начальник 

навчально-наукового інституту психології та соціального захисту ЛДУ БЖД 

Бабій Ірина Володимирівна, к.пед.наук, заступник начальника навчально-

наукового інституту психології та соціального захисту ЛДУ БЖД 

Цюприк Андрій Ярославович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук ЛДУ БЖД 

 

Члени оргкомітету: 

Васянович Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук 

Гонтар Зоряна Григорівна, кандидат наук з державного управління, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук 

Костишин Емілія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук 

Логвиненко Вікторія Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук 

Лозинський Андрій Федорович,  кандидат політичних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук 

Лозинський Олег Михайлович, кандидат психологічних наук, викладач 

кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук 

Нагірняк Михайло Ярославович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук 

Савостікова Катерина Ігорівна, викладач кафедри соціальної роботи, 

управління та суспільних наук 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у роботі конференції необхідно зареєструватись та надіслати в 

оргкомітет до 15 жовтня 2022 року: 

електронний варіант тез доповідей на Веб-сайт конференції за 

посиланням: https://indico.ldubgd.edu.ua/event/16/ 

заявку на участь у конференції за формою, що додається  надіслати електронною 

поштою на адресу k.savostikova@ldubgd.edu.ua (на кожного учасника окремо) 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

Обсяг тексту тез –2-3 сторінки формату А4, набраних однією з робочих мов 

конференції у текстовому редакторі MS WORD 6.0 та вище, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1,25 см. Розміри полів: по 20 мм 

з усіх сторін.  

Структура, зміст та оформлення тез повинні відповідати вимогам ВАК України 

Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання». 

У тексті статті посилання на використані джерела та літературу подаються у 

квадратних дужках (зазначається порядковий номер та сторінка з джерела, 

наприклад [1, с. 22].  

Список джерел та літератури розміщується в кінці статті (кегель 12, заголовок 

«Список використаних джерел»).  

 
 

Приклад оформлення тез доповідей 

 

УДК 000 000 (п/ж, виключка вліво) 

Ім’я та прізвище автора і співавторів 
(п/ж, курсив,  виключка вправо) 

Назва організації (навчального закладу)  

в якій працює автор (автори) 
(шрифт звичайний, виключка вправо) 

Науковий керівник (в разі потреби –  

науковий ступінь, вчене звання,  

прізвище та ініціали) 

Через рядок 

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ 

(п/ж, всі літери прописні, по центру) 

Через рядок 

Текст статті (вирівнювання по ширині, абзац – 1,25см.) 
Через рядок 

Список використаних джерел 
(література друкується за номерним списком, кегель 12, виступ 0,75) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
 

 

Дані про учасника 

 

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________ 

Навчальний заклад (організація)___________________________________ 

Факультет (інститут)_____________________________________________ 

Курс __________________________________________________________ 

Кафедра _______________________________________________________ 

Телефон, e-mail _________________________________________________ 

Тема тез доповіді  _______________________________________________ 

 

 

 

Дані про наукового керівника 

 

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________ 

Науковий ступінь  ______________________________________________ 

Вчене звання  __________________________________________________ 

Місце роботи, посада____________________________________________ 

Контактний телефон, Е-mail  _____________________________________ 

 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ: 

 

Тел.: кафедра соціальної роботи, управління та суспільних наук Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності. 

Костишин Емілія Іванівна 

 +38-067-339-44-06  E-mail:  e.kostyshyn@ldubgd.edu.ua     

Савостікова Катерина Ігорівна 

 +38095-036-05-08  

E-mail:  k.savostikova@ldubgd.edu.ua  

 

 

Поштова адреса оргкомітету: 79000, м. Львів,  вул. Клепарівська, 35, ЛДУ БЖД, 

кафедра соціальної роботи, управління та суспільних наук Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності. 
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