АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДОСИН І
ТУРИЗМУ
03680, м.

Київ, Кільцева дорога, 3а

Інформаційний лист
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Федерації професійних спілок України
запрошує викладачів ВНЗ, науковців, аспірантів, докторантів, студентів,
зацікавлених осіб взяти участь у роботі
міжнародної науково-практичної конференції на тему:

«Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри»
яка відбудеться 5 – 6 квітня 2017 р.
в Академії праці,соціальних відносин і туризму
(м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А)

КОНЦЕПЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
У вересні 2015 року лідери 193 країн під час засідання Генеральної Асамблеї Організації
Об'єднаних Націй ухвалили 17 Цілей сталого розвитку на 2016-2030 роки (відомі також як
Глобальні цілі сталого розвитку). Ці цілі замінили Цілі розвитку тисячоліття, термін дії яких
завершився 2015 р.
Цілі сталого розвитку охоплюють широкий спектр проблем сучасності – від протидії
бідності до безпечного використання землі. До цих цілей запропоновано 169 конкретних
показників, які дають змогу вимірювати прогрес у досягненні цілей. Детальну інформацію
стосовно Глобальних цілей можна знайти за посиланням – http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytkutysiacholittia.
Кожна країна, спираючись на Глобальні цілі та цільові показники, має розробити власні
цілі сталого розвитку, довгострокові та короткострокові завдання, а також забезпечити їх
реалізацію задля розвитку, який задовольняє потреби нинішнього покоління, без шкоди для
можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби.
Організатори конференції виходять із того, що сталий розвиток є керованим, і основою
його керованості слугує системний підхід, поєднання економічної, соціальної та екологічної
складової розвитку. Спираючись на розширення варіантів вибору людини, концепція сталого
розвитку передбачає, що людина повинна брати участь у процесах, які формують сферу її
життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, контролювати їх виконання.
Мета конференції: ідентифікація механізмів реалізації, дилем та викликів реалізації
Глобальних цілей сталого розвитку, а також їх національних аналогів; аналіз потенційних
можливостей поліпшення ситуації в країні задля просування вперед у впровадженні глобальних
ідей сталого розвитку.
Конференція пропонуватиме простір для обговорення економічних, соціальних, правових,
політичних, освітніх та інших аспектів реалізації Цілей сталого розвитку.
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СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Гідна праця та економічне зростання
Співголови – д.екон.н., проф. Корчинська О. А., д.екон.н., проф. Чорнодід І. С.
Секретар – ст. викл. Літвін О.Г.

Е-мейл секції для подання тез: 1_conf2017@socosvita.kiev.ua
1. Забезпечення гідної праці та захист трудових прав
2. Забезпечення продуктивної зайнятості
3. Подолання бідності
4. Розвиток мікро-, малих і середніх підприємств
5. Підвищення ефективності виробництва
6. Використання раціональних моделей споживання і виробництва
7. Забезпечення ефективного використання ресурсів, розвиток «зеленої економіки»
8. Розвиток інноваційної діяльності
9. Зміцнення спроможності національних фінансових установ
10. Заохочення сталого туризму та місцевого розвитку

Секція 2. Зменшення нерівності в країні та між країнами
Співголови – д.політ.н., проф. Співак В.М., д.мед.н., проф. Карагодіна О.Г.
Секретар – к.істор.н., доц. Сапєлкіна З.П.

Е-мейл секції для подання тез: 2_conf2017@socosvita.kiev.ua
1. Забезпечення соціального захисту та доступу до соціальних послуг
2. Забезпечення гендерної рівності
3. Забезпечення соціальної інтеграції людей із інвалідністю
4. Розвиток концепції «зеленої соціальної роботи»
5. Заохочення активної участі кожного у соціальному, економічному і політичному житті
6. Сприяння безпечній зовнішній та внутрішній міграції, адаптації переселенців
7. Забезпечення здорового способу життя та благополуччя кожного
8. Протидія дискримінації та нетолерантності у суспільстві
9. Сприяння суспільній гармонії у суспільстві та між країнами, побудові миролюбного і
відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку
10. Розвиток міжнародної співпраці у забезпеченні сталого розвитку

Секція 3. Правові аспекти становлення миролюбного та відкритого суспільства
Співголови – к.юрид.наук, проф. Демський Е.Ф., к.юрид.н., проф. Кравченко В.В.
Секретар – ст. викл. Третяк С.М.

Е-мейл секції для подання тез: 3_conf2017@socosvita.kiev.ua
Сприяння верховенству права на національному та міжнародному рівнях
Забезпечення рівного і справедливого доступу до правосуддя
Боротьба з усіма формами організованої злочинності
Запобігання насильству та боротьба з тероризмом і злочинністю
Протидія корупції та хабарництву
Розвиток екологічного законодавства
Забезпечення відповідального прийняття рішень репрезентативними органами на всіх
рівнях за участю всіх верств суспільства
8. Забезпечення доступу громадськості до інформації
9. Впровадження ефективного соціального захисту
10. Впровадження моніторингу за дотриманням прав людини
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Секція 4. Якісна освіта впродовж життя
Співголови – к.псих.н., доц. Бондар С. І., д.пед.н., доц. Бабушко С.Р.
Секретар – к.пед.н., доц. Дітковська Л. А.

Е-мейл секції для подання тез: 4_conf2017@socosvita.kiev.ua
1. Управління якістю освіти: досвід та інновації
2. Розвиток інклюзивної освіти
3. Гендерно-чутливе навчання
4. Забезпечення ефективної освіти дорослих
5. Сучасні педагогічні технології
6. Інформаційно-комунікаційні технології у вищій школі
7. Навчання на основі компетентнісного підходу
8. Психолого-педагогічна складова якісної освіти
9. Менеджмент освітньої діяльності
10. Культура та мова у контексті якісної освіти

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Робочі мови – українська, російська, англійська.
Форми участі: очна та дистанційна.
Робота конференції буде проходити у вигляді пленарних та секційних засідань.
Реєстрація учасників – 5 квітня 2017 р., з 9.00 до 10.00.
Календар конференції: 5 квітня 2017 р. – 10.00-17.00; 6 квітня – 10.00-13.00.
Подання заявок та тез конференції – до 20 лютого 2017 р.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Для учасників встановлений організаційний внесок 150 грн. Включає витрати на
проведення конференції та публікацію матеріалів.
Доктори наук звільняються від сплати внеску.
Вартість проживання, харчування, транспортні витрати – за рахунок учасників.
Організаційний внесок просимо перерахувати на банківський рахунок Академії:
р/р 26003056102549 у ПАТ КБ «Приватбанк» Філія «КиївСіті», МФО 380775, ЄДРПОУ
04641405.

ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Заявку на участь у конференції, текст доповідей та квитанцію про оплату слід надсилати до
20.02.2017 р. на електронну адресу обраної секції конференції.
Якщо тези доповідей мають кілька авторів, то в реєстраційній формі мають бути перелічені
всі співавтори. Колектив авторів забезпечуються одним комплектом матеріалів конференції
(програма та тези доповідей).
Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника (першого
автора):
Семко В.Л._Стаття;
Семко В.Л._Заявка;
Семко В.Л._Квитанція
Загальні організаційні питання
– тел.- факс  (38044) 522-49-40 (Олена Михайлівна Жидан);
–
– e-mail: conf2017@socosvita.kiev.ua або info@socosvita.kiev.ua
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Для набору слід використовувати редактор Word 2003 і вище.
Обсяг – 3-5 стор., формат А4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал –
1,5. Поля – 20 мм. Абзацний відступ – 1,25.
Перший рядок – П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання та посада автора.
Другий рядок – назва доповіді
Третій рядок – пропуск.
Четвертий рядок – зміст доповіді.
Структура доповіді повинна відповідати вимогам до наукових публікацій і містити такі
структурні елементи, як обґрунтування актуальності дослідження (вступ), мета та методи
дослідження, виклад основних результатів, висновки, які виділяються напівжирним шрифтом.
Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою
«Список використаних джерел» відповідно до стандартів бібліографічного опису. У тексті
виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою порядкового номера джерела та
номера сторінки: [7, с. 34].

Зразок оформлення тез
ТЕМА ДОПОВІДІ
Прізвище І.Б.,
кандидат політичних наук, доцент,
доцент Академії праці, соціальних відносин і туризму
Вступ. Текст текст текст…[1, с. 23]. Текст ....
Мета та методи. Текст текст текст
Результати.Текст текст текст [7; 10] текст текст ...
Висновки. Текст текст текст
Список використаних джерел:
1. ……….
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РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
учасника міжнародної науково-практичної конференції

«ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:

ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ»
5-6 квітня 2017 року, м. Київ
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Прізвище, ім`я, по-батькові
доповідача/учасника
(учасників)
Форма участі в роботі
Конференції

1. 1. Усна доповідь і публікація тез у збірнику матеріалів
конференції
2. 2. Участь в роботі конференції без публікації в збірнику
матеріалів конференції

Країна, місто
Місце роботи,посада

Вчений ступінь, наукове та
почесне звання
Назва доповіді

Поштова адреса,
E-mail, мобільний телефон
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