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Międzynarodowa
naukowo-praktyczna konferencja

«AKTUALNE PYTANIA
I PROBLEMY ROZWOJU
NAUK SPOŁECZNYCH»
(obejmująca publikację zbioru prac naukowych
i przyznanie certyfikatu uczestnictwa
w konferencji)

28-30 czerwca 2016 r
m. Chersoń

Cel naukowo-praktyczny konferencji:
Zaangażowanie naukowców, aspirantów, kandydatów oraz studentów do dyskusji naukowej, stymulacja i wsparcie działalności naukowej na Ukrainie.
Do udziału w konferencji zapraszamy:
Studentów, naukowców, doktorantów, aspirantów i kandydatów nauk, wykładowców wyższych uczelni, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Tetiana Dmytrenko – Doktor Nauk
Рedagogicznych, profesor Katedry Pracy
Socjalnej, Pedagogiki Społecznej i Socjologii;
Sergij Kostuczkow – Kandydat Nauk
Politycznych, docent Katedry Pracy Socjalnej,
Pedagogiki Społecznej i Socjologii;
Wolodymyr Guricz – Kandydat Nauk
Рedagogicznych, docent Katedry Pracy
Socjalnej, Pedagogiki Społecznej i Socjologii;

Komitet Organizacyjny:

Natalia Tawrowecka – Kandydat Nauk
Psychologicznych,
kierownik
Katedry
Psychologii Praktycznej.

Mieczysław Adamczyk – prof. dr hab., Rektor
Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
(Polska);

Aby wziąć udział w konferencji należy do
17 czerwca 2016 roku (wlącznie):

Janusz Zdebski – dr hab., profesor, dziekan
Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
(Polska);
Katarzyna Palka – doktor, dziekan Wydziału
Humanistyczno-Pedagogicznego Wszechnicy
Świętokrzyskiej w Kielcach (Polska);
Adam Winiarz – dr hab., profesor, kierownik
Katedry Edukacji, Kultury i Historii
Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
(Polska);

I. Wypełnić formularz uczestnika konferencji,
na stronie: on-line aplikacja.
II. Wnieść opłatę konferencyjną.
III. Wysłać do komitetu organizacyjnego:
• tekst referatu
• skan pokwitowania opłaty konferencyjnej.
E-mail Komitetu Organizacyjnego:
poland.social.conf@stateuniversity.ks.ua

Teresa Giza – dr hab., profesor Katedry
Edukacji, Kultury i Historii Wszechnicy
Świętokrzyskiej w Kielcach (Polska);

Nazwy plików muszą być podpisane imieniem
i nazwiskiem uczestnika konferencji.

Iryna Szaposznikowa – Doktor Nauk
Społecznych, Dziekan Wydziału Psychologii,
Historii i Socjologii, profesor;

Na przykład: Tkaczenko J._ pokwitowanie
Tkaczenko J._ referat

Oficjalne języki konferencji:
ukraiński, polski i angielski.
Forma uczestnictwa: zdalna
Zbiór prac naukowych i certyfikat uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adres poczty elektronicznej autorów,
do 30 lipca 2016 roku
Wymagania redakcyjne:
Objętość tekstu – nie więcej niż 5 stron
w formacie А4, układ pionowy;
Marginesy: górny, dolny, lewy i prawy –
20 mm;
Czcionka – Times New Roman, rozmiar –
12 pkt
Odstęp między wierszami – 1,5 wiersza
Wcięcie akapitu – 1,25 сm.
Wyrównanie szerokości.
Bibliografia– nie więcej niż 5 źródeł.
Rysunki powinny być skonfigurowane
w jednym pliku z tekstem artykułu.
Teksty nie podlegają dodatkowej redakcji,
więc powinny być dokładnie sprawdzone.
Odpowiedzialność za teksty ponoszą
autorzy.

problem kształcenia specjalistów w zakresie pracy socjalnej; metody pracy socjalnej
i pedagogiki społecznej);
2. Aktualne problemy socjologii (teoria
i historia socjologii, metodologia i metody
badań socjologicznych, struktury społeczne i stosunki społeczne, specjalności
i kierunki socjologii);

Bank odbiorcy: AT «УкрСиббанк»
Imię i nazwisko: Darja Domanczuk
Bieżący rachunek odbiorcy: 26255007981909
Numer identyfikacyjny: 3195619923
МFW banku odbiorcy: 351005
Tytuł opłaty: Darja Domanczuk (imię i nazwisko
płatnika), udział w konferencji

3. Aktualne problemy politologii (teoria i historia nauk politycznych, instytucje i procesy polityczne, kultura i ideologia polityczna, problemy międzynarodowych systemów politycznych i rozwoju globalnego).

Opłata wynosi 300 UAH.

4. Aktualne problemy psychologii (historia
psychologii i psychologia ogólna; psychologia praktyczna; psychologia społeczna
i psychologia pracy socjalnej; psychologia
rozwojowa i psychologia wychowawcza).

Opłatę organizacyjną można zrobić w oddziale dowolnego banku na Ukrainie.

Przykład redakcji tekstu:

Zmiany tytułu płatności nie są możliwe

Opłata pokrywa koszty związane z drukiem zbioru
artykułów pokonferencyjnych, wydaniem certyfikatu uczestnictwa, a także wysyłkę pocztową.

Podczas płatności należy podać
i nazwisko uczestnika konferencji.

imię

Sekcja: 2. Aktualne problemy socjologii
O. Tkaczenko,
starszy wykładowca Katedry Pracy Socjalnej,
Pedagogiki Społecznej i Socjologii
Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego
m. Chersoń, Ukraina

Sekcje problemowe konferencji:
1. Aktualne problemy pedagogiki społecznej
i pracy socjalnej (historia i teoria pedagogiki społecznej oraz pracy socjalnej;

Dane dotyczące opłat:

Tytuł
Tekst, tekst, tekst…[2, s. 23-25]
Bibliografia:
1.

Kontakt:
Wydział Psychologii, Historii i Socjologii
Chersoński Uniwersytet Państwowy
Adres: ul. 40 rokiw Żowtnia, 47
m. Chersoń, Ukraina, 73000
Telefon: 066 329 6844
poland.social.conf@stateuniversity.ks.ua

