НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ

Запрошення до участі

XIV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
“МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Зеленогурський університет
(Польща), Соціологічна асоціація України та Українська асоціація дослідників освіти
запрошують до участі у XIV Міжнародній науковій конференції “Молодіжна політика:
проблеми та перспективи”, яка присвячена 15-річчю кафедри правознавства, соціології та політології.
Конференція відбудеться 3 листопада 2017 р. у Дрогобицькому державному
педагогічному університеті імені Івана Франка (м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24,
актова зала головного корпусу університету).
Tематичні напрями конференції:
– ризики стилю життя молоді;
– реформування освіти: сучасні тренди;
– соціальний і правовий захист молоді;
– теоретичні та прикладні аспекти формування громадянської ідентичності
молоді;
– молодь у сучасних євроінтеграційних процесах.
Статті учасників будуть опубліковані в міжнародному збірнику наукових праць
“Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Випуск 8” до початку конференції.
Вимоги до статті додаються.
Кращі статті, рекомендовані науковою радою, після позитивного рецензування
будуть опубліковані в електронному науковому журналі “Youth in Central and Eastern
Europe. Sociological Studies” (включено до бази Index Copernicus).
Для участі у конференції просимо до 4 вересня 2017 р. заповнити реєстраційну
форму: https://goo.gl/forms/j0p27wWfl4wYdXoH3. Текст статті слід надіслати до
25 вересня 2017 р. на електронну адресу кафедри: kpspddpu@gmail.com.
Робочі мови конференції – українська, польська, англійська. За результатами конференції учасники отримають сертифікат.
Організаційний внесок становить 150 грн, який включає участь у конференції,
програму, папку з матеріалами конференції, каву-брейк, екскурсію містом та товариську вечерю.
Адреса оргкомітету: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 46,
каб. 210, ДДПУ імені Івана Франка, кафедра правознавства, соціології та політології.
Контактні особи: ДДПУ імені Івана Франка – проф. Світлана Щудло (моб. тел.:
(096) 787-78-66), доц. Оксана Зелена (моб. тел.: (097) 568-44-22).
Інформація про конференцію: www.kpspddpu.ucoz.ua.
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Правила оформлення статей та умови їх видання
1. До друку приймаються статті однією з робочих мов форуму (українською,
польською чи англійською).
2. Матеріали повинні бути підготовлені у форматі А 4. Поля – 2 см з усіх сторін.
Файл має бути названий прізвищем автора.
3. Статті оформляються таким чином:
– УДК;
– ім’я та прізвище автора – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5;
– науковий ступінь, вчене звання, установа – шрифт Тіmes New Roman, кегель
14 рt, інтервал 1,5;
– назва статті – великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt,
по центру;
– анотація та ключові слова мовою статті та англійською мовою;
– стаття – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5;
– список використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель 12 рt,
інтервал – 1,5;
– ім’я та прізвище автора, назва статті англійською мовою.
4. Для назв таблиць, підпису рисунків слід використовувати шрифт Тіmes New
Roman, 14 рt, жирний.
5. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу.
Використані джерела нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом,
наприклад: [7, с. 12].
6. Право рекомендувати статтю до друку залишається за редакційною колегією.
Статті проходять наукове та літературне редагування.
7. Про прийняття статті до друку автору буде повідомлено.
8. Вартість публікації – 30 грн за сторінку. Кошти за публікацію перераховувати
після повідомлення про прийняття до друку статті на розрахунковий рахунок ДДПУ
імені Івана Франка за реквізитами: ЄДРПОУ 02125438, МФО 820172,
р/р 31259202108508 у Дрогобицькому УДКСУ Львівської обл., код платежу 25010100.
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