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ІІ-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному 

вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти»  

 
яка відбудеться 21-22травня 2019 року 

 
Мета конференції: обговорити актуальні питання формування просоціальної поведінки та 

проблематику гендеру в контексті соціалізації особистості. 

 

Напрями роботи конференції: 

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

2. Вікові та гендерні особливості формування просоціальної поведінки учнів. 

3. Просоціальність як запорука психічного здоров’я суспільства і особистості. 

4. Методичні аспекти формування просоціальної поведінки підлітків у системі 

вузівської та післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

5. Гендерні особливості підготовки фахівців соціонімічної сфери. 

.  6. Гендерні аспекти лідерства: теоретичний аналіз та практичний досвід. 

 

Робоча мова конференції: українська, англійська, французька, іспанська, 

російська. 

До участі запрошуються викладачі, аспіранти, студенти, науковці вітчизняних та 

зарубіжних вищих навчальних закладів; представники органів влади, соціальної сфери, 

громадських організацій; практикуючі психологи та соціальні педагоги.  

За результатами роботи конференції буде видано збірник тез (безкоштовно) та 

«Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини» (публікація платна). Учасники конференції отримають збірник тез, випуск 

Збірника наукових праць, Сертифікат.  

Форми участі в конференції: очна (участь у всіх заходах роботи конференції, 

публікація статті, тез); заочна (публікація статті, тез). 

Участь у роботі конференції для очних учасників становить 100 грн. 

Реєстраційний внесок для заочної участі в конференції - 150 грн. 

 

Місце проведення: 

1-й день: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

вул. Садова, 28, м. Умань.  

2-й день: Гендерний центр, факультет соціальної та психологічної освіти, м. Умань, 

вул. Садова, 28. 



Початок реєстрації учасників конференції 21.05.2019 року з 8.30-9.45 год, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань, 

вул. Садова, 28, хол університету). 

Доїзд до місця проведення конференції: 

по місту: маршрутне таксі № 5, 6, 11 (зупинка – новий корпус педагогічного 

університету). 

з автовокзалу: маршрутне таксі № 4 (зупинка – автошкола). 

 
Умови участі у конференції 

1. Для участі у конференції необхідно: до 10 квітня 2019 року подати до оргкомітету 
на електронну адресу alla.voytovskaya@gmail.com такі матеріали: 

 Заявку: відомості про учасника(ів) (ПІБ, науковий ступінь, вчене 
звання,посада,домашня і робоча адреса із зазначенням індексу, контактний телефон 
(обов’язково); 

 матеріали (текст) тез, доповіді/статті в електронному варіанті; оформлені 
відповідно до вимог. 
Публікація тез – безкоштовна.  

Вартість сторінки публікації у «Збірнику наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини» - 50 грн. Детальна інформація про 

фаховий  збірник (Index Copernicus, Google Scholar) за посиланням: http://znp.udpu.edu.ua/ 

 

ЗАЯВКА  

учасника 

ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та 

прикладні аспекти» 

1. Прізвище, ім’я, по батькові  

2. Науковий ступінь, вчене 

звання 

 

3. Посада  

4.Назва навчального закладу  

5. Напрям, в рамках якого 

планується участь та публікація 

 

6. Назва матеріалів: тези, 

доповідь/стаття 

 

7. Варіант участі: (поставте 

позначку «+» 

Заочна участь (з публікацією матеріалів доповіді у 

науковому фаховому збірнику статей) 

Особиста участь (з публікацією матеріалів доповіді у 

науковому фаховому збірнику статей) 

 Заочна участь (з публікацією матеріалів тез 

конференції)  

 Особиста участь (з публікацією матеріалів тез 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44832


конференції) 

9. Домашня, робоча адреса із 

зазначенням індексу 

 

10. Контактний телефони  

11. E-mail  

 

Вимоги до оформлення тез: 
Матеріали тез подається обсягом 2-5 сторінок друкованого тексту, без нумерації; 

формат А-4; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний 

відступ 1,25 см, всі поля 25 см, редактор Word, тип файлу RTF. 

Анотація (2-3 речення) і ключові слова (5-7 позицій) (шрифт ‒ курсив) мовою 

статті і англійською мовою (якщо стаття англомовна, тоді подається україномовний 

варіант анотації). 

Список використаних джерел оформлюється відповідно до існуючих стандартів 

бібліографічного опису (див: Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила 

складання»). 

 

Порядок розміщення матеріалу до збірника тез конференції: 

У верхньому правому куті (вирівнювання по правому краю) – ініціали автора 

(перед прізвищем) та прізвище друкується жирним шрифтом; анотація (2-3 речення) і 

ключові слова (5-7 позицій подаються мовою статті і англійською мовою (якщо стаття 

англомовна, тоді подається україномовний варіант анотації); виклад основного матеріалу 

тез, список використаних джерел. 

 

Приклад оформлення тез 

О. П. Іванова  

 

АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЖІНКАМИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ 

НАСИЛЛЯ 

 

Проаналізовано проблеми насильства в сім’ї. Виокремлено ознаки жінок-жертв 

сімейного насилля. Розглянуто корекцію негативних станів щодо налагодження зв’язків у 

сім’ї. 

Ключові слова: соціальна, робота, жінки, насильство, жінки-жертви сімейного 

насилля 

 

The problems of domestic violence are analyzed. Features of women victims of 

domestic violence are singled out. The correction of negative states regarding the establishment 

of family ties is considered. 

Key words: social, work, women, violence, women victims of domestic violence 

 

Проблема викорінення насильства в сім’ї є актуальною для нашої країни і 

кожного громадянина, оскільки її суть у порушенні прав людини і прав члена родини у 

сім’ї [1, с. 47].  

Література 

1. Максимова Н. Ю. Конфліктна сім’я потребує допомоги: про психологічні 

аспекти попередження насильства в таких сім’ях. Практична психологія та соціальна 

педагогіка.  2014.  №7.  149 с. 



Вимоги і порядок розміщення матеріалу до «Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини» (додаток 1). 
 

Адреса оргкомітету конференції: кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 

вул. Садова, 28, м. Умань; лабораторія фізичного розвитку і здорового способу життя 

Інституту проблем виховання НАПНУ, м. Київ.  

 

Довідки за телефонами: 

098 421 6444 (Кравченко Оксана Олексіївна); 

067 499 1030 (Войтовська Алла Іванівна); 

095 848 3585 (Тарасова Тетяна Вікторівна). 

 

 
Додаток 1 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ  

УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.  
Реєстраційне свідоцтво: КВ № 7095 від 21.03.2003 р. 
Збірник наукових праць внесено до Переліку фахових видань України Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 528 (до цього моменту журнал 
було внесено до переліку ВАК України постановою Президії ВАК України № 1  
від 2010 р.). 

До збірника входять статті, у яких розглядаються актуальні проблеми 
вдосконалення освітнього процесу середньої і вищої школи; обґрунтовуються шляхи 
фахового зростання майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки; окреслюється 
компетентнісний підхід до сучасної навчальної та виховної практики; висвітлюються 
результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук. 

Порядок розміщення матеріалу:  

 УДК; 

 ORCID; 

 Прізвище, ім’я автора (українською, російською, англійською мовами); 

 Вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора (українською, 

англійською мовами), e-mail; 

 Назва статті (українською, російською, англійською мовами); 

 Анотація повинна містити мету дослідження, застосовані методи, одержані 

результати. Подається трьома мовами: українською, російською  

(500–600 друкованих знаків з пробілами) та англійською (не менше 1800 

друкованих знаків з пробілами включаючи ключові слова). 

 Ключові слова (8–10) українською, російською та англійською мовами. 
 

Структура публікації: 

Подані до друку матеріали мають відповідати тематиці збірника та сучасному 

стану науки. Необхідним є дотримання вимог до наукових публікацій, визначених 

постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 року № 7-05/: 

 Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор; виділення нерозв’язаних раніше частин 

загальної проблеми, котрим присвячується авторська стаття. 

 Формулювання мети статті (постановка завдання). 



 Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. 

 Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.  

 Список використаних джерел оформляється за правилами згідно ДСТУ 

8302:2015. References оформлюється згідно міжнародного стилю АРА (зразок 

оформлення додається). 

 Для транслітерації україномовних джерел пропонуємо скористатися сайтом 

http://www.slovnyk.ua/services/translit.php 

Для транслітерації російськомовних джерел пропонуємо скористатися сайтом 

http://www.translit.ru 
 

При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги: 

 Матеріал статті (обсягом 12–25 сторінок) подається в редакцію у вигляді 

електронного файлу: формату А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, всі поля 25 см, редактор 

Word, тип файлу RTF. 

 У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), 

тире (–), апостроф (’). 

 Посилання на використані джерела оформляються у квадратних дужках, де 

через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні 

(зразок [4, с. 56]). 
 

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей несе 

відповідальність автор. Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті 

рецензію наукового керівника або іншого фахівця з науковим ступенем. 

Усі статті, що надходять до редакції, проходять процедуру рецензування, яка 

спрямована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та передбачає 

всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. Журнал підтримує політику 

одинарного сліпого рецензування (single blind-review).  

Після остаточного аналізу статті, рецензент надає рекомендації автору 

(публікувати статтю без змін; внести незначні зміни; внести значні зміни; відхилити 

статтю), про що відповідальний секретар повідомляє автору електронною поштою. 

До статті (окремим файлом) додається довідка про автора, у якій зазначається: 

прізвище, ім’я та по батькові автора(ів), науковий ступінь, учене звання, посада та повна 

назва місця роботи, домашня адреса (обов’язково вказати область та індекс), контактні 

телефони, e-mail. 
 

Матеріали просимо надсилати на електронну адресу: vrv.udpu@gmail.com.,  
 

Детальну інформацію можна отримати за телефоном  

(04744)4-02-81 (Руденко Вікторія Миколаївна) 

http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
http://www.translit.ru/
mailto:vrv.udpu@gmail.com
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