
 

  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

IV Міжнародна наукова конференція 

«Соціально-правові аспекти розвитку та безпеки дитини» 

 

19 листопада 2021 року 

Онлайн-конференція 

 

Організатор: Рівненський державний гуманітарний університет  

 

Співорганізатори:   

Державна вища професійна школа «Вітелон» у Легниці; Університет 

економіки та гуманітарних наук у Варшаві (Інститут юридичних наук); 

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка; 

Університет єврорегіональної економіки Альсіде де Гаспері у Юзефуві; 

Юридична клініка – клініка з прав дітей, яка працює при Економіко-

гуманітарному університеті у Варшаві; Університет економіки та права 

КРОК в Києві, Інститут прав дитини Януша Корчака; Головна рада 

Товариства друзів дітей; Асоціація розвитку PWSZ ім. Вітелон у Легниці 

«Академічна громада». 

 

Науковий комітет конференції: 

Проф. доктор хаб. Станіслав Леднік Стадніченко – директор Інституту 

правових (юридичних) наук Університету економіки та гуманітарних наук у 

Варшаві; Голова комітету 

Проф. Руслан Постоловський – ректор Рівненського державного 

гуманітарного університету; заступник голови 

Доктор габ. Анджей Панасюк – ректор Державного вищого 

професійного училища Вітелон м. Легниці 

Проф. доктор габ. Надія Скотна – ректор Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. Івана Франка 

Проф. доктор габ. Магдалена Сатек – ректор Університету 

єврорегіональної економіки Алькіде де Гаспери м. Юзефув 

Проф. доктор габ. Малгожата Швейковська – декан юридичних та 

адміністративних досліджень Економіко-гуманітарного університету, 

м. Варшава 



 

Проф. доктор габ. Марек Анджеєвський – Познанський центр сімейного 

права та прав дітей, INP PAN 

Проф. доктор габ. Тетяна Француз-Яшкевич – Університет економіки та 

права KROK, м. Київ 

Проф. доктор габ. Анатолій Француз – Університет економіки та права 

KROK,м. Київ 

Проф. доктор габ. Тадеуш Граца – Університет єврорегіональної 

економіки ім. Альсіде де Гаспері, м. Юзефув 

Проф. доктор габ. п. мед. Тереза Яковська – національний консультант у 

галузі педіатрії, Медичний університет у Варшаві, керівник педіатричної 

клініки у Варшаві 

Проф. доктор габ. Ева Ярош – Інститут педагогіки Університету Сілезії 

Проф. доктор габ. Марек Конопчинки – Білостоцький університет 

Проф. доктор габ. Анджей Корибський – Університет імені Марії Кюрі-

Склодовської, м. Люблін 

Проф. доктор габ. Яцек Кульбака – Академія спеціальної педагогіки  

імені Марії Гжегожевської, м. Варшава 

Проф. доктор габ. Станіслав Нітецький – Опольський університет 

Проф. Роман Павелків – перший проректор Рівненського державного 

гуманітарного університету 

Проф. Оксана Петренко – завідувачка кафедри теорії та методики 

виховання Рівненського державного гуманітарного університету 

Проф. доктор габ. Наталія Побірченко – Державне вище професійне 

училище ім. Вітелон, м. Легниця 

Проф. доктор габ. Барбара Смолінська-Тейс – Академія спеціальної 

педагогіки імені М. Гжегожевської, м. Варшава 

Проф. доктор габ. Малгорзата Суч-Пігель – Університет 

єврорегіональної економіки Алькіде де Гаспери, м. Юзефув 

Проф. доктор Світлана Щудло – Державний педагогічний університет 

ім. Івана Франка, м. Дрогобич 

Проф. доктор габ. Мечислав Плопа – директор Інституту психологічних 

наук Економіко-гуманітарного університету 

Проф. доктор габ. Броніслав Сатек – Університет гуманітарних і 

соціальних наук SWPS, м. Варшава 

Проф. доктор габ. Войцех Сломський – Економіко-гуманітарний 

університет, м. Варшава 

Проф. доктор габ. Яцек Собчак – Економіко-гуманітарний університет у 

Варшаві, професор Інституту юридичних наук 



 

Проф. доктор габ. Адам Солак – Академія спеціальної педагогіки імені 

Марії Гжегожевської, м. Варшава 

Проф. доктор габ. Казимір Стжичковський – Економіко-гуманітарний 

університет, м. Варшава 

Доктор Хелена Бабіуч – Державне вище професійне училище Вітелон, м. 

Легниця 

Доктор Івона Флорек – Університет єврорегіональної економіки Алькіде 

де Гаспери, м.Юзефув 

Доктор Олександра Лукасек – Університет єврорегіональної економіки 

Альсіде де Гаспері,м.Юзефув 

Мацей Міхалак, доктор медичних наук, доктор філософії – Інститут прав 

дитини імені Януша Корчака 

Доктор Марек Міхалак – Академія спеціальної педагогіки Марії 

Гжегожевської у Варшаві, Міжнародна асоціація ім. Януша Корчака 

Доктор Аві Цур – Університет Тель-Авіва, Ізраїль 

Д-р Петро Замельський – Опольський технологічний університет 

Д-р Тетяна Ціпан – доцент кафедри теорії та методики виховання 

Рівненського Державного гуманітарного університету 

Веслав Колак – президент головної ради Товариства друзів дітей у 

Варшаві 

 

Менеджер-організатор конференції д-р Людмила Баліка – доцент 

кафедри теорії та методики виховання Рівненського Державного 

гуманітарного університету; електронна адреса: ktimv@rshu.edu.ua, номер 

телефону: + 380 (98) 650 14 48 

 

Оргкомітет: 

Д-р Беата Скварек, д-р Катажина Семпович-Бучко, д-р Анна Павлак, д-р 

Юстина Стадніченко, д-р Оксана Зелена, Алла Бабяр. 

 

Робочі мови конференції: 

польська, англійська, українська  
 

Тематичні напрями конференції: 

1. Роль держави в соціальному житті та вплив глобалізації на процес 

виховання. 

2. Педагогіка права, етики та моралі у вихованні. 

3. Сфера безпеки й добробуту та збройні конфлікти. 

4. Діти та молодь у просторі соціального життя. 



 

5. Діяльність третього сектору в інтересах безпеки та виховання дітей і 

молоді. 

6. Соціальна профілактика ризикованої поведінки дітей та молоді. 

7. Виклики сучасної сім’ї та дитина. 

8. Медицина і права дитини. 

9. Виховання та безпека студентів. 

 

Регламент роботи конференції 

19 листопада 2021 р. (п’ятниця) 

 

09.15 – Реєстрація учасників конференції (посилання на вхід буде надіслано 

на електронну адресу зареєстрованих учасників). 

9.30 – 10.15 - Відкриття – вітання співорганізаторів, партнерів, меценатів. 

10.15-16: 00 - Дебати в проблемних групах (включаючи студентську панель). 

16. 00-16.30 - Підсумок, закінчення конференції. 
 

Додаткова інформація 

Виступи – до 15 хвилин. 

У разі великої кількості заявок для виступів організатори залишають за 

собою право перенести окремі тематичні виступи на 20 листопада 2021 р. 

(субота). 

 

Дедлайн 

 

- 30 вересня 2021 р. – кінцевий термін реєстрації електронним 

повідомленням на поштову адресу менеджера-організатора конференції: 

ktimv@rshu.edu.ua 

- 30 жовтня 2021 р. – розсилка всім учасникам конференції програми 

конференції  

- 10 грудня 2021 р. – кінцевий термін надсилання остаточної версії 

статті для публікації на електронну адресу наукових редакторів: 

SkwarekB@pwsz.legnica.edu.pl 

 

Вимоги до оформлення статті 
 

Обсяг статті для публікації – до 16 сторінок; шрифт – 12 (Times New 

Roman), пробіл – 1,5, включаючи 1 сторінку резюме англійською мовою в 

кінці тексту та ключові слова (Текст, написаний  англійською чи українською 

mailto:ktimv@rshu.edu.ua
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мовами повинен містити резюме та ключові слова польською мовою. 

Виноски на сторінці (10, Times New Roman). 

 
 

Заявка 

на участь в 4-й Міжнародній науковій конференції «Соціально-правові 

аспекти розвитку та безпеки дитини» 

онлайн-конференція 19 листопада 2021 року 

 

Реєстраційна форма 

IV Міжнародної наукової конференції «Соціально-правові аспекти розвитку 

та безпеки дитини» 

Онлайн-конференція (19 листопада 2021 р.) 
 

 

Ім’я та прізвище ________________________________________________ 

Електронна адреса _______________________________________________ 

Вчений ступінь _________________________________________________ 

Місце роботи ___________________________________________________ 

Назва статті ____________________________________________________ 

Резюме польською мовою________________________________________ 

Резюме англійською мовою ______________________________________ 

 

30 вересня 2021 року кінцевий термін для надсилання заявки на участь  

у конференції; адреса: ktimv@rshu.edu.ua 
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