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За участие в международната конференция са поканени учени, докторанти, студенти 
и практици, които активно провеждат научни изследвания в областта на 
педагогическите, психологическите и социалните науки. 
 
Всички участници на конференцията от Украйна ще получат сборник с  
тезисите на конференцията и сертификат за участие, заверен с печат на ШУ 
„Епископ Константин Преславски. 
 



Участниците на конференцията ще могат  да използват  сборника  и 
сертификата, като потвърждение за участието им в конференция с 
международно участие от Страна на ЕС.  
 
Сертификатът е документ, потвърждаващ участието в работата на научната 
конференция (конгрес, симпозиум, семинар), организирана в страна от ЕС, в 
съответствие с 5.4 от Реда за присъждане на научни звания на научните и 
научно-педагогическите кадри, утвърден със Заповед на министерството на 
образованието и науката на Украйна на 14 януари 2016 година № 13. 
 
Официални езици на конференцията: български, украински, руски, английски. 
 
 

В рамките на конференцията ще се проведат следните секции: 
 
• Проблеми на социалната педагогика и социалната работа (история и теория 

на социалната педагогика и социална работа; проблеми на подготовката на специалисти 
в областта; технологии на социалната работа и социалната педагогика); 

• Проблеми на социологията (теория и история на социологията; методология и 
методи на социологическите изследвания; социални структури и социални отношения; 
специални социологии); 

• Проблеми на политологията (теория и история на политическата наука; 
политически институти и процеси; политическа култура и идеология; политически 
проблеми на международните системи и глобалното развитие); 

• Актуални проблеми на психологията (история на психологията и обща 
психология; практическа психология; социална психология и психология на социалната 
работа; възрастова и педагогическа психология); 

• Исторически науки (история на Украйна, всемирна история, историография, 
източниковедение, специални исторически дисциплини, археология, этнология, методика 
на преподаването на история във висшето и средното училище). 

 
Редакционная коллегия 

 

Шапошникова Ирина Васильевна – доктор на социологическите науки, професор, 
декан на факултета по психология, история и социология на Херсонския държавен 
университет; 

Георги Велков Колев – доктор на историческите науки, професор, ректор на   
ШУ „Епископ Константин Преславски”; 

Наталия Христова Павлова – доктор на педагогическите науки, доцент, 
заместник-ректор по научноизследователска и международна дейност на   
ШУ „Епископ Константин Преславски”; 

Красимир Марков Марков – доктор на икономическите науки, професор, декан на 
Педагогическия факултет на  ШУ „Епископ Константин Преславски”; 

 Соня Борисова Илиева – доктор на социологическите науки, професор, главен 
редактор на списание SocioBrains. 

Шебанова Виталия Игоревна – доктор на психологическите науки, доцент от 
катедрата по практическа психология на Херсонския държавен университет; 

Водотика Сергей Григорьевич – доктор на историческите науки, професор от 
катедрата по история на Украйна и методика на преподаването на Херсонския държавен 
университет; 

Дмитренко Тамара Александровна – доктор на педагогическите науки, професор 
от катедрата по социална работа, социална педагогика и социология на Херсонския 
държавен университет; 

Костючков Сергей Карпович –  доктор, доцент от катедрата по социална работа, 
социална педагогика и социология  на Херсонския държавен университет; 

 
 
 



 

Регистрация 

 

Лицата, заинтересовани да вземат участие в работата на международната 
конференция, с;едва да изпратят на e-mail (shu.bg.conf@stateuniversity.ks.ua) до 14 юни 
2017 г. (включително) следните документи: 

1) попълнена по образец заявка;  

2) тезиси на доклада;  

3) сканирано електронно копие на платежното нареждане на таксата. 

Името на файла трябва да съответства на фамилията на докладчика. Например: 
Ильченко_Заявка, Ильченко_Тезиси, Ильченко_Платежно. 

 
Броя на съавторите не може да надвишава трима души. 

 

 

Образец на заявката 
 

Фамилия, име, презиме на участника  

Научна степен, длъжност, име на 
катедрата, месторабота (или учебно 
заведение за студенти) на участника 

 

Фамилия, име, презиме на научния 
ръководител (при наличието на такъв) 

 

Телефон за контакти  

E-mail  

Пощенски адрес за получаване на 
материалите от конференцията 

 

 

Изисквания за оформленията на тезисите 

 

 Име на секцията според списъка, указан по-горе; 
 Име на доклада - центрирано (шрифт Times New Roman № 14, Bold); 
 През един празен ред, центрирано - фамилия, име, презиме на автора, научна 

степен, длъжност, пълно име на учреждението, където учи или работи автора, град, 
страна: шрифт Times New Roman № 14.  

Например: 
Секция 4. Актуальные проблемы психологии 

 
ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГОВ  
 

Ильченко М. О. 
кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры общей психологии 
Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины 

г. Умань, Черкасская область, Украина 
 

  През един ред текст на тезисите - полета: горе, долу, ляво, дясно - 2 см, шрифт 
Times New Roman № 14, междуредово разстояние 1,5.  

  Списък на използованата литература в края на текста след «Список на 
използованата литература:». В текста цитатите се означават с квадратни скоби с 
указание на номера на източника по списка и номера на страницата (страниците), 
например: [7, с. 16].  

  Обемът на текста: до 5 страници, заедно с литературата.  
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Такса правоучастие 
 
Такса за участниците от Украйна е 500 грн. 
Всички участници на конференцията ще получат сборник с тезиси от конференцията и 
сертификат, които ще бъдат изпратени на адреса на участниците, указани в заявката. 

 
Сметка 

 
Участниците от Украйна използват следната сметка: 
Банк получателя: АО «УкрСиббанк», Ф.И.О.: Доманчук Дарья Сергеевна 
Текущий счет получателя: 26255007981909 
ОКПО: 3195619923 
МФО банка получателя: 351005  
Назначение платежа: пополнение счета: Доманчук Д. С. от Ф.И.О. 
 

Организатори на конференцията 
 

Педагогически факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски” 
г. Шумен, България 
 

Сайт на университета: shu.bg 
 
Факултет по психология, история и социология на  
Херсонския държавен университет 
Адрес: ул. Университетская 27, г. Херсон, 73000, Украина, 
e-mail: shu.bg.conf@stateuniversity.ks.ua 
 
 

Координати на организационния комитет на конференцията в Украйна 
 

 
Контактно лице: Шапошникова Ирина Васильевна (д.с.н., професор, декан факултета 
по психологии, истории и социологии) 
e-mail: shu.bg.conf@stateuniversity.ks.ua 
Телефон: +38 068 813 02 68. 

http://shu.bg/
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