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Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь
у IV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

"СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ"

яка відбудеться 26-27 жовтня 2022 року на базі
кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти

Бердянського державного педагогічного університету

Основні напрями конференції:
Інклюзивне освітнє середовище закладу освіти.
Теоретико-практичні засади впровадження інклюзивної освіти.
Професійна підготовка соціальних працівників у системі
порівняльно-педагогічних досліджень. 
Освіта впродовж життя у професійному розвитку фахівців соціальної
сфери і сфери освіти.
Формування основ професійної компетентності фахівця соціальної
сфери в умовах закладу вищої освіти.
Соціально-педагогічні аспекти соціального захисту вразливих верств
населення в сучасних реаліях.
Вибрані питання зі спеціальної педагогіки.
Проектування корекційно-розвивальних програм.
Вплив війни в Україні на професійну підготовку й професійну
діяльність фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти.
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Робочі мови конференції: українська, англійська.

Кінцевий термін подання матеріалів: 
15 жовтня 2022 року

Форма участі в конференції: дистанційна (передбачає сертифікат
учасника та публікацію статті в електронному збірнику). 

Вартість участі: 100 грн. (для докторів наук, професорів - безкоштовно!).
15 % від публікації будуть передані на потреби ЗСУ

Реквізити для сплати
Номер картки: 4149 4991 3823 1509 на ім'я Попової Анастасії Сергіївни
Призначення платежу (обов'язково): оплата участі у конференції СОД
(ПІБ). Комісію банку сплачує учасник.

Координатори конференції:

Анастасія Попова, к. пед. н., доцент кафедри соціальної роботи та
інклюзивної освіти

Контактний телефон: 
+38(063)-335-99-68 Анастасія Сергіївна Попова

  Ел. пошта: 
popova.anastasia522@gmail.com

 

Заповнити заявку учасника (додаток 1).
Оформити тези доповіді за зразком (додаток 2).
Надіслати до 15 жовтня 2022 року (включно) на електрону адресу
kafedrasp3@gmail.com:

УМОВИ УЧАСТІ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
 

Щоб узяти участь у науковій Інтернет-конференції необхідно:
1.
2.
3.

3.1 заявку на кожного учасника (назва документу - прізвище_заявка);
3.2 тези доповіді (назва документу - прізвище_тези);
3.3 квитанцію про сплату (назва документу - прізвище_оплата) 

УВАГА!
Тези, оформлені не за зразком не приймаються!

Участь здобувачів вищої освіти у роботі конференції - лише у співавторстві
з науковим керівником.


