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Запрошення до участі

VII ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ
“СОЦІОЛОГІЯ – СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ”
Кафедра соціології та соціальної роботи Національного університету “Львівська політехніка”, Інститут соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кафедра соціології та соціальної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Львівське обласне
відділення Соціологічної асоціації України запрошують до участі у VII Всеукраїнській
конференції молодих дослідників “Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних проблем”.
Дата проведення конференції: 20–21 квітня 2017 р.
Місце проведення: навчальний корпус № 29 Національного університету “Львівська політехніка”, м. Львів, вул. Є. Коновальця, 4.
Мета конференції: підвищення інтересу молодих дослідників до активної наукової діяльності у галузі соціології та соціальної роботи, сприяння формуванню наукових зв’язків між провідними навчальними та науковими установами гуманітарного
профілю. Спільна участь студентів та їхніх наукових керівників вітається.
Робота конференції передбачається за напрямами:
– сучасна Україна: цивілізаційне роздоріжжя чи поріг, який маємо подолати;
– соціальні проблеми нестабільних суспільств: ідентифікація та пошук шляхів
регулювання;
– суб’єкти регулювання соціальних проблем та їх взаємодія;
– розмаїття соціокультурних практик у сучасному суспільстві: шлях пошуку його
єдності чи провокування розколів;
– глобалізаційні процеси в сучасному світі та перспективи країн ЦентральноСхідної Європи;
– проблеми адаптації мігрантів у сучасному суспільстві;
– державні та громадські соціальні служби: особливості роботи та їх взаємодія;
– здоров’язбережувальна діяльність соціального працівника;
– соціальне забезпечення в системі інструментів регулювання соціальних проблем;
– система соціального захисту в Україні: сутність, основні складові та напрями
вдосконалення;
– інформаційний супровід і медіа-формати соціальних проблем;
– PR-технології у процесі врегулювання соціальних проблем.
До початку конференції буде надруковано збірник матеріалів. Матеріали виступу
публікуватимуться мовою оригіналу.
Умови участі: Оформлену заявку на участь у конференції, тези доповіді
прикріпленим файлом за наведеними зразками просимо надсилати до 20 березня
2017 р. на електронну адресу: socio.nulp@gmail.com.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ
Організаційний внесок становить 140 грн, або 10 євро для іноземних учасників.
Просимо звернути увагу на необхідність оплати послуг банку при переказі
оргвнеску. У вартість входять: програма конференції, збірник матеріалів, супровідні
матеріали, кава-брейк. Учасники конференції можуть сплатити оргвнесок поштовим
переказом або через поповнення карткового рахунку (реквізити будуть зазначені в
листі-запрошенні). Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників. Оргкомітет
конференції може надати учасникам інформацію про місця та умови проживання.
За додатковою інформацією звертатися:
Гурій Богдана Богданівна: +380963986531, danusja_lviv@yahoo.com;
Герус Ольга Ігорівна: +380674471854, oljagerus@gmail.com;
Бойко Ірина Ігорівна: +380974994222, boiko.ira.ua@gmail.com.
Вимоги до оформлення публікацій і виступу
1. Обсяг: до 3 сторінок формату А4, через 1,5 інтервалу. Усі поля – 2 см.
2. Шрифт: Times New Roman, розмір 12.
3. Прізвище та ініціали автора, а також прізвище та ініціали наукового кері вника, його вчене звання та науковий ступінь розміщуються у правій половині аркуша над текстом. Нижче (під ініціалами) назва установи (курсивом), через два інтервали – назва тез великими літерами, нижче – текст. Перенесення слів у назві
статті, прізвищах, назвах організацій і адресах не допускається. Література (якщо є
посилання) – 12 пт. Текст доповіді має бути відредагованим відповідно до поставлених вимог.
4. Оргкомітет залишає за собою право редагувати надіслані для публікації матеріали.
5. Матеріал для публікації надсилається на адресу оргкомітету електронною
поштою (е-mail: socio.nulp@gmail.com).
6. Виступ на конференції – до 5 хвилин.
7. За потреби для виступу Ви можете підготувати мультимедійну презентацію.
8. Якщо виступ планується польською чи російською мовою, то мультимедійну
презентацію доцільно перекласти українською або англійською мовою.
Заявка на участь у VII Всеукраїнській конференції молодих вчених
“Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних
проблем”
Прізвище, ім’я, по батькові
Назва доповіді
Назва організації (навчального закладу)
Спеціальність
Курс/рік навчання для аспірантів
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника
Науковий ступінь, вчене звання наукового керівника
Контактний тел.
E-mail
Передбачаю бути присутнім (потрібне підкреслити): так/ні
Чи є потреба у мультимедійному обладнанні для презентації (потрібне підкреслити):
так/ні
Чи є потреба в інформації про місце проживання (потрібне підкреслити): так/ні
149

