НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ
Запрошуємо до участі
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Соціологічна асоціація України

Х Міжнародна науково-практична конференція

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ,
яка відбудеться 17–18 травня 2013 року
у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.
Тематика конференції :






Молодь перед викликами суспільства ризику:
молодіжна політика у галузі освіти;
молодь у сучасних глобалізаційних процесах;
молодь українсько-польського пограниччя;
теоретичні і прикладні аспекти формування громадянської ідентичності молоді;
соціальний захист молоді.

Робота конференції буде проходити у формі пленарних, секційних засідань та "круглих столів".
Статті учасників будуть опубліковані в міжнародному збірнику наукових праць "Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Випуск 4" до початку конференції. Вимоги до статті додаються.
Текст статті необхідно надіслати до 1 березня 2013 р. на електронну адресу
schudlo@ua.fm та повідомити про відправлення телефоном.
До статті додається анкета учасника, яка містить відомості про автора.
Вартість публікації – 200 грн.
Організаційний внесок складає 150 грн, який включає участь у конференції,
папку з матеріалами конференції, харчування.
Проживання – за рахунок учасників (орієнтовна вартість від 80 до 200 грн).
18 травня планується екскурсія замками "Золота підкова Львівщини"
(орієнтовна вартість поїздки 150 гривень).
Адреса оргкомітету: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка,
24, ДДПУ імені Івана Франка, кафедра правознавства, соціології та політології.
www: http://kpspddpu.ucoz.ua/
Контактні телефони: моб. 0967877866 (звертатись до доц. Світлани Щудло).
Оргкомітет
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Статті приймаються українською, польською, російською та англійською
мовами.
Структура статті:
1. Шифр УДК (ліворуч).
2. Прізвище та ім’я автора (праворуч).
3. Наукове звання, посада, місце праці автора (праворуч).
4. Назва статті (великими літерами) (по центру).
5. Анотації статті та ключові слова: англійською мовою та мовою статті
(6–10 рядків).
6. Текст статті.
7. Перелік літератури подається наприкінці статті у порядку згадування.
Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках: вказується номер
джерела і сторінка, наприклад: [5, с. 18].
Бібліографія оформлюється за новим стандартом до оформлення джерел.
Стаття повинна бути обсягом 11000 - 22000 знаків (шрифт – Times New
Roman, розмір – 12, інтервал – 1,5).
АНКЕТА УЧАСНИКА
Прізвище_____________________________________________________________________
Ім'я________________________________________
Науковий ступінь ______________________________________
Звання_________________________________
Посада_______________________________________________________________________
Місце роботи_______________________________________________________________
Поштова адреса __________________________________________________________
Мобільний телефон_______________________________________
E-mail____________________________________________
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