
Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 

Міністерство охорони здоров’я України 

Міністерство молоді та спорту України 

Міністерство у справах ветеранів України 

 

Український державний центр національно-патріотичного 

виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді 

 

Черкаська обласна державна адміністрація 

Черкаська обласна рада 

Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи 

 

                               Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Рівненський державний гуманітарний університет 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Уманська міська рада  

Управління праці та соціального захисту населення  

 

Громадська спілка «Всеукраїнська спілка громадських організацій  

«Конфедерація громадських організацій інвалідів» 

Асоціація інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму 

                  

Шановні колеги! 

Запрошуємо до участі у  

IІ МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СИМПОЗІУМІ  

З ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ 

27 травня 2021 року 

 

Основні напрями конференції: 

1. Технології соціальної роботи з особами з інвалідністю. 

2. Соціально-психологічна реабілітація осіб з інвалідністю засобами 

інклюзивного туризму. 

3. Природотерапія у контексті соціально-психологічної реабілітації людей з 

інвалідністю. 

4. Кращі практики упровадження інклюзивно-реабілітаційно-соціального 

туризму. 

 
Симпозіум буде проведено в онлайн-форматі за допомогою системи ZOOM  

(онлайн-трансляція симпозіуму буде відкрита для всіх без попередньої реєстрації  

на сторінці Facebook факультету соціальної та психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини.  

Учасники зможуть поставити запитання спікерам у коментарях під трансляцією) 

 

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених,  

фахівців-практиків. 

 
Важливі дати: 

25 квітня  – кінцевий термін подання матеріалів; 

27 травня  – проведення конференції. 

Робочі мови конференції: 
українська, польська, англійська. 

Видання збірника наукових 
праць 
планується до початку 
конференції. 

Для участі у конференції просимо до 25 квітня 2021 року: 

1. Заповнити заявку https://forms.gle/3w8UEaxRNdxJW5y29  

2. Надіслати тези на електрону пошту katarinka_chupina@ukr.net з позначкою «IІ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИЙ СИМПОЗІУМ З ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ»  

 

https://www.facebook.com/fspoudpu
https://forms.gle/3w8UEaxRNdxJW5y29
mailto:katarinka_chupina@ukr.net


Вимоги до оформлення тез: 
Матеріали тез подаються в електронному вигляді та повинні відповідати таким вимогам: 

розширення .doc, .docx, тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14; обсяг тез 2-5 сторінок 
друкованого тексту, без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве, 
нижнє, верхнє, праве – 20 мм. 

 
Порядок розміщення матеріалу: 

У верхньому правому куті – ініціали автора (перед прізвищем) та прізвище друкується 
жирним шрифтом; виклад основного матеріалу тез; список використаних джерел.  

 
        Учасники мають можливість опублікувати результати досліджень  
у фаховому науковому журналі «Соціальна робота та соціальна освіта» 
(srso@udpu.edu.ua). 

 
Засновник журналу: Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини. 
Зареєстровано Міністерством юстиції України (свідоцтво про державну 

реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 23260-13100Р). 
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б 

(наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471), в яких можуть публікуватися 
результати дисертаційних робіт (231 – Соціальна робота; 011 – Освітні, 
педагогічні науки; 015 – Професійна освіта; 016 – Спеціальна освіта). 

 
Журнал зареєстрований, реферується та індексується у наукометричних базах 

даних, пошукових системах та репозитаріях: Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef, 
WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Реферативна база даних «Україніка наукова», 
ISSN International Centre (м. Париж), Українська науково-освітня мережа УРАН, Національна 
бібліотека України імені В. І. Вернадського. 
 
 

КОНТАКТИ: 

Адреса оргкомітету: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова 28,  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,  
 

 

Контакти: Коляда Наталія (38-067-288-34-07, E-mail: koliada_n@ukr.net) 

Кравченко Оксана (38-098-421-64-44, E-mail: okskravchenko@ukr.net) 

Міщенко Марина (38-096-625-85-95, E-mail: mishch.marina@gmail.com) 

Чупіна Катерина (38-093-494-96-24, E-mail: katarinka_chupina@ukr.net) 

 

 

 
Інформація про 

журнал 

mailto:mishch.marina@gmail.com
mailto:katarinka_chupina@ukr.net

