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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у  
ІV Міжнародній науково-практичній конференції 

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА: СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ, РОЗВИТОК»,  
яка відбудеться 24-25 травня 2018 року  

у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності 
(за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 35) 

 
Мета конференції – залучення науковців та практиків до обговорення актуальних питань та 
вироблення практичних механізмів і рекомендацій у сфері становлення, розвитку та 
функціонування вітчизняної та міжнародної системи соціальної роботи та удосконалення 
підготовки фахівців галузі. 
 
Тематичні напрями роботи конференції: 
1. Діяльність державних та громадських інституцій у сфері соціальної роботи: підходи, 
практики, інновації, взаємодія. 
2. Соціальна політика та соціальна робота: політико-правовий, психолого-педагогічний, 
історичний та соціологічний вимір. 
3. Соціальна робота з різними групами клієнтів: міжнародний та вітчизняний досвід. 
4. Деінституціалізація та сімейно-орієнтовані послуги у громадах. 
5. Професійна діяльність та підготовка фахівців соціальної сфери: сучасні тренди, виклики та 
перспективи. 
Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська. 
 



ПРОГРАМОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 
Козяр М.М., д. пед. н., проф., член-кореспондент НАПН України, ректор Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності, голова програмового комітету. 
Шуневич Б.І., д. пед. н., проф., директор Інституту психології та соціального захисту 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, заступник голови програмового 
комітету. 
Чуркіна О.І., заступник Міністра соціальної політики України.  
Лис В.В., начальник служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації. 
Медвідь  Т.Д., начальник управління соціального обслуговування та захисту населення 
Львівської обласної державної адміністрації.  
Бордіян Я.І., к. держ. упр., директор Львівського обласного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. 
Рубай О.А., радник міського голови апарату виконавчого комітету Львівської міської ради.  
Дибайло В.Д., директор Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині» 
(Київ). 
Щербак І.В., к. держ. упр., національний радник з питань укріплення сімей МБО БФ  «СОС 
Дитячі містечка» (Київ). 
Ведровська В.В., голова Правління Благодійного фонду «Українська Галицька Фундація» 
(Львів). 
Dr hab. Krzysztof Rejman, prof., JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-
Ekonomicznej w Jarosławiu, Polska. 
Ks. Prof. dr hab. Sławomir  H. Zaręba, Dziekan Wydziału  Nauk Historycznych  i Społecznych, 
Uniwersytet Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska. 
Dr hab. Joanna  Truszkowska, prof., Kierownik Katedry  Teorii  i Metod Pracy Socjalnej, 
Uniwersytet Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska. 
Dr hab. Ireneusz Świtała, prof., Dziekan Wydziału Pedagogicznego, Kierownik Katedry Etyki 
Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie, Polska. 
Ks. Dr hab. Norbert G. Pikuła, prof., Dyrektor Instytutu Pacy socjalnej, Uniwersytet 
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska. 
Prof. dr hab. Beata Trzop, Dyrektor Instytutu Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, Polska. 
Prof. dr hab. Zdzisław Wołk, Kierownik Katedry Pedagogiky Społecznej, Uniwersytet 
Zielonogórski, Polska. 
Ks. Dr hab. Witold Jedynak, prof., Dyrektor Instytutu Socjologii, Kierownik Katedry Polityki 
Społecznej i Pracy Socjalnej, Uniwersytet Rzeszowski, Polska. 
Dr hab. Maciej Gitling, prof., Kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania, 
Uniwersytet Rzeszowski, Polska.  
Prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD, Riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce Prešovskej 
Univerzity v Prešove, Slovakia. 
Бутченко Т.І., д. філос. н., доц., завідувач кафедри соціальної філософії та управління 
Запорізького національного університету. 
Васянович Г.П., д. пед. н., проф., професор кафедри  гуманітарних дисциплін та 
соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 
Коваль Г.В., д. держ. упр., проф., завідувач кафедри соціальної роботи, управління і 
педагогіки Чорноморського національного університету ім. Петра Могили. 
Кривачук Л.Ф., д. держ. упр., доц., завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної 
роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, голова оргкомітету. 
Пірен М.І., д. соц. н., проф., заслужений діяч науки і техніки, завідувач кафедри 
соціальної роботи та соціального управління Чернівецького національного університету ім. 
Ю. Федьковича. 
 
 



Організаційний комітет конференції: 
Кривачук Л.Ф., голова оргкомітету, Лозинський А.Ф., заступник голови оргкомітету, 
Балябас В.Д., Логвиненко В.М., Лоза А.С., Нагірняк М.Я., Стопець Т.З. 

 
Умови участі у конференції 

Для участі у конференції необхідно до 28 квітня 2018 року подати до оргкомітету такі 
матеріали: 

• заявку (зразок додається); 

• тези доповіді (статтю) в електронному варіанті; 

• скан (фото) квитанції про оплату оргвнеску. 
Вимоги до оформлення тез: 

Матеріали тез доповіді (статтю) слід подати у вигляді комп’ютерного файлу в редакторі 
текстів WORD for Windows (тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14); обсяг тез (статті)     
3-9 сторінок друкованого тексту, без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 
1,5; поля: ліве, нижнє, верхнє, праве – 20 мм. 

 
Порядок розміщення матеріалу: 

У верхньому лівому куті УДК, у верхньому правому куті (вирівнювання по правому краю) 
– прізвище, ініціали автора, друкується малими літерами жирним шрифтом, назва тез (статті) 
друкується великими літерами жирним шрифтом (вирівнювання по центру), потім – виклад 
основного матеріалу, список використаних джерел.  

 
Заявка учасника 

Прізвище, ім’я, по батькові доповідача________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання______ 
Місце роботи, посада _______________ 
Назва матеріалів доповіді ___________ 
Тематичний напрям роботи конференції__________ 
Форма участі у конференції (вказати необхідне): очна, заочна. 
Адреса розсилки ___________________________ 
Телефон, e-mail____________________ 

 
За матеріалами доповідей  планується публікація збірника матеріалів конференції. 
Організаційний внесок 150 грн. включає витрати на публікацію тез (до 4 сторінок), 

розміщення матеріалів на сайтах, поштову розсилку збірника матеріалів конференції. Тези 
(статті), обсяг яких перевищує 4 сторінки, сплачуються додатково з розрахунку 30 грн. за 
кожну сторінку тексту, що перевищує ліміт. 

 
Матеріали та грошові перекази просимо надсилати за адресою: 

79071,  поштове відділення № 71, м. Львів, вул. Кульпарківська, 131, Львівська обл. з 
поміткою: до запитання Логвиненко Вікторія Михайлівна.  

Матеріали конференції (заявку учасника, тези доповіді (статті), скан квитанції про оплату) 
надсилати на електронну адресу: k_gdsr@ukr.net  з поміткою: на конференцію 2018. 

 
У програмі конференції передбачено проведення екскурсій «Львів – перлина 

Європи», «Львів Середньовічний» 25.05.2018 р. (включено в організаційний внесок). 
 
Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати за телефонами: 
Лозинський Андрій Федорович (+38 067 931 8003). 
Нагірняк Михайло Ярославович (+38 063 2310810). 
Логвиненко Вікторія Михайлівна (+38 050 271 1712). 
 
Примітка. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання 

тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. 
Організатори конференції можуть надати допомогу в бронюванні готелю для проживання 
учасників конференції.  


