НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ: ФАКТИ, ВІДГУКИ

Запрошення до участі

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО:
ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ”
Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти, культури та науки Республіки Молдова, Державний вищий навчальний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського”, Південно-Українське відділення Соціологічної асоціації України, Асоціація соціологів і демографів Республіки
Молдова запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
“Транскордонне співробітництво: перспективи, проблеми, рішення”.
Місце та час проведення конференції: 17 жовтня 2018 р. – м. Кишинів, 19 жовтня 2018 р. – м. Одеса.
Напрями роботи конференції:
1. Транскордонне співробітництво України з країнами-сусідами: сучасні виклики,
спільні інтереси, перспективи розвитку.
2. Соціальна та національна безпека як фактор розвитку сучасного суспільства.
3. Феномен міграції: локальний і національний вимір.
4. Соціальна нерівність і формування середнього класу: досвід Республіки Молдова та України.
5. Урбаністика та соціальна політика: соціологічні студії.
Робочі мови: українська, молдавська, російська, англійська.
Форма участі: очна та дистанційна.
Особи, які зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, повинні до
30 серпня 2018 р. (включно) надіслати електронною поштою до організаційного комітету такі документи:
– заповнену за зразком заявку;
– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки
– Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.
Наприклад: Колесникова_Заявка, Колесникова_Тези, Колесникова_Внесок.
Електронна адреса: lovesociology2018@gmail.com
Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 350 грн. Для дійсних членів САУ (лише за умови сплачених членських внесків) – 250 грн. Оргвнесок
покриває витрати на видання матеріалів конференції (програма, збірка матеріалів, сертифікат учасника) і проведення кави-брейк. Оргвнесок можна сплатити на картку
“ПриватБанку” 4149 4991 1387 4711 на ім’я Атаманюк Зої Миколаївни (Одеса).
Проїзд, харчування та проживання – за рахунок учасників.
Контактна особа в України: Лісеєнко Олена – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності ПНПУ імені К.Д. Ушинського, голова Південно-Українського відділення САУ;
телефон +38(050) 333–29–09; e-mail: helenloveodessa@gmail.com.
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Контактна особа в Молдові: Мокану Віктор, доктор соціологічних наук, голова
Асоціації соціологів і демографів Республіки Молдова; телефон +3(736) 916–36–31;
e-mail: atitudinemd@gmail.com.
Інформаційний пакет заявки для участі в конференції
Тези доповіді
Вимоги до оформлення тез: обсяг – до 3 с. (не більше ніж 5000 знаків) формату
А4, орієнтація – книжкова, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт – Times New
Roman, усі поля – 20 мм.
Перший рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання
по центру). Другий – прізвище та ініціали автора, місце роботи (навчання) (шрифт
жирний, вирівнювання по правому краю). Далі – текст тез доповіді, вирівняний за шириною з відступом зліва 1,25 см. Посилання у тексті слід оформлювати у квадратних
дужках – [2: 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних
джерел, наступні – номер сторінки.
Для студентів і аспірантів обов’язковою є рецензія наукового керівника.
Заявка на участь у конференції
1. Особиста інформація:
1.1. Прізвище, ім’я, по батькові:
1.2. Науковий ступінь:
1.3. Вчене звання:
1.4. Посада:
1.5. Місце роботи (організація):
1.6. Поштова адреса (службова/домашня):
1.7. Контактний телефон:
1.8. E-mail (обов’язково зазначити для можливості листування):
2. У межах якого тематичного напряму плануєте виступати:
Назва пропонованої доповіді/виступу:
3. Ваша участь у конференції буде:
1. Очною (безпосередній виступ учасника під час конференції).
2. Дистанційною.
4. Якщо Ваша участь у конференції буде очною, то де Ви плануєте взяти
участь у конференції:
1. у м. Кишинів.
2. у м. Одеса.
3. у м. Кишинів та у м. Одеса.
5. Чи є потреба в бронюванні місця (кімнати) в університетському готелі
м. Одеса? Якщо така потреба є, то зазначте дати Вашого приїзду та від’їзду:
1 так: Приїзд __________ Від’їзд _________
2 ні.
Скан (фотокопія) квитанції про сплату організаційного внеску.
З повагою, оргкомітет
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