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Всеукраїнська науково–практична онлайн-конференція 

з міжнародною участю 

«ПРОСОЦІАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ У ГЕНДЕРНОМУ ВИМІРІ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ» 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, 

студентів, взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-

конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у 

гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти», яка 

відбудеться 31 травня 2022 року в м. Умань, Україна 

 

Проблемне поле конференції: 

1. Гендерна освіта як соціальна, психологічна та педагогічна проблема. 

2. Інноваційні форми роботи освітян і фахівців соціально-психологічної 

сфери в умовах воєнного часу. 

3. Успішні практики протидії технологічно-маркетинговому 

руйнуванню базових цінностей учнівської та студентської молоді. 

4. Інклюзивне навчання юнаків і юнок в умовах цифрового освітнього 

простору. 

5. Просоціальна особистість в умовах євроінтеграційного поступу 

України.  

6. Волонтерський рух:  історія, сьогодення, перспективи розвитку. 

7. Ініціативність жіночих організацій світу в реаліях ХХІ століття: 

пошуки, перспективи 

Всі учасники конференції отримають: 

1) сертифікат учасника із зазначенням загальної кількості академічних 

годин: 6 год (0,2 кредита ECTS) (сертифікат видається у разі 

необхідності); 

2) програму конференції (у разі необхідності); 

3) електронний збірник конференції буде розміщено  на сайті 

факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини за адресою: 

https://fspo.udpu.edu.ua/ 

 

Для участі у конференції Вам необхідно до 25 травня 2022 року 

(включно) надіслати на адресу організаційного комітету: 

alla.voytovskaya@gmail.com  

- зареєструватися за формою  

https://forms.gle/8oofm3F8vqpJyQ3w6;  

- матеріали  тез (форма подачі матеріалу: презентація, доповідь, 

відеовиступ);   

- квитанцію про оплату; 

- за бажанням рукопис наукової статті (за вимогами редколегії 

журналу «Соціальна робота та соціальна освіта» 

(http://srso.udpu.edu.ua/),  який включено до Переліку фахових видань 

МОН України у категорії Б); 

Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище автора 

(Наприклад: Іванов _Тези; Іванов_Внесок). 

Сплатити організаційний внесок у розмірі 90 грн. можна за такими 

банківськими реквізитами: 

р/р  UA40 820172 0313 26100 120 100 4420 

Код ЄДРПОУ 02125639 

МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ 

 

Внесок покриває інформаційний і технічний супровід, підготовку, 

редакційну обробку матеріалів учасника конференції (сертифікат 

учасника, програма, збірник тез PDF). 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Обсяг тез: 2-3 сторінки.  

формат сторінки – А4; орієнтація сторінки – книжкова; поля – усі 

по 2,0 см;  

інтервал між рядками – 1,5; відступ першого рядка в абзаці – 

1,25 см; шрифт – Times New Roman, 14 пт. 

Текст тез має бути побудований за схемою: 

Прізвище, ім’я, по батькові автора(ів) (шрифт напівжирний; 

вирівнювання по правому краю);  

Науковий ступінь, вчене звання (шрифт напівжирний; 

вирівнювання по правому краю); 

Для студентів вказати курс, освітню програму, а також прізвище, 

ім’я, по батькові наукового керівника та науковий ступінь, вчене звання 

(шрифт напівжирний; вирівнювання по правому краю);  

Повна назва організації, де навчається, або працює автор 

(вирівнювання по правому краю); 

Ідентифікатори науковця: ORCID, E-mail. 

НАЗВА ТЕЗ без використання скорочень (великими літерами, 

вирівнювання по центру); 

Список використаних джерел до тез подавати не більше 4 джерел, 

друкується в кінці тез (оформлення списку повинно відповідати 

вимогам ДСТУ 8302:2015). Посилання в тексті на кожне джерело 

обов’язкове у квадратних дужках [2, с. 3], при цьому, перша цифра – 

номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки.  

Приклад оформлення списку використаних джерел Ви можете 

переглянути по наступному посиланню: 

http://www.economics.in.ua/2019/01/83022015.html  

 

Мови конференції: українська, англійська, польська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Войтовська Алла Іванівна 

доктор філософії,  

викладач кафедри соціальної педагогіки  

та соціальної роботи, 

Уманський державний педагогічний  

університет імені Павла Тичини 

ORCID 0000-0003-4960-6348                         

alla.voytovskaya@gmail.com 

 

ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Текст, текст, текст, текст, текст. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та 

молоддю: навч.-метод. посіб. Київ: УДЦССМ, 2001. 220 с. 

2. Мельник Т. М. Політико-правові аспекти входження чоловіків і 

жінок до законодавчої влади в Україні. Проблеми освіти: наук.-метод. 

зб. Київ, 2003. Вип. 36. С. 96–134.  

 

Електронна адреса оргкомітету: alla.voytovskaya@gmail.com  

 Войтовська Алла Іванівна  (+38067-499-10-30) . 

 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 
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