НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ
Запрошення до участі
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Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XIV Міжнародної
науково-практичної конференції

"МОЛОДЬ В УМОВАХ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ",
яка відбудеться 20–21 березня 2012 р. в місті Києві
Для підготовки збірника матеріалів конференції просимо Вас надіслати
на адресу організаційного комітету анкету-заявку учасника, відповідно
з формою і текстом доповіді, до 1 лютого 2012 р.
ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Молодіжне об’єднання "Євроклуб", Інститут соціології,
психології та управління Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова.
ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ
1. Європейський Союз – трансформаційні процеси у Європі
2. Молодіжна субкультура: цінності та норми
3. Самоактуалізація особистості на межі століть
4. Молодь в сучасному інформаційному просторі
5. Актуальні проблеми молодіжного підприємництва
6. Молодь за здорову націю
7. Соціальна інтеграція осіб з особливими потребами
8. Формування сучасного світогляду в питаннях гендерної рівності
9. Мобільна робота з молоддю: оптимізація моделі
10. Наукові пошуки
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
До заявки додаються матеріали доповіді обсягом до 10 сторінок;
шрифт Times New Roman, 12, інтервал 1,5. Поля: ліве – 2,5 см, праве –
1см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.
Перед текстом доповіді зверху посередині аркушу позначити бажану секцію (сесійне засідання, секція); на наступному рядку – назву доповіді великими літерами; на третьому рядку посередині – П.І.Б. автора(-ів),
назву установи, в якій працює/навчається, електронну адресу.
При написанні доповіді слід приділити увагу таким аспектам: наукова проблема, що досліджується; опис методології дослідження; позначення найголовніших результатів та висновків, що будуть представлені
та обґрунтовані в доповіді.
Студентські доповіді мають бути підписані науковим керівником.
Доповідь разом із заявкою мають бути надіслані до оргкомітету
до 1 лютого 2012 р. Матеріали, що не відповідають вимогам або надіслані пізніше зазначеного терміну, не будуть розглядатись для відбору
до програми конференції.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК СКЛАДАЄ 75 ГРН. УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЖУТЬ СПЛАТИТИ ОРГВНЕСОК ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ АБО ПОШТОВИМ ПЕРЕКАЗОМ
(РЕКВІЗИТИ БУДУТЬ ВКАЗАНІ В ЛИСТІ-ЗАПРОШЕННІ)
ЗАЯВКА – АНКЕТА УЧАСНИКА
Разом зі статтею необхідно надіслати заявку-анкету, яка має
містити такі відомості:
ПІБ (повністю), назва навчального закладу (повністю), контактна
адреса, телефон, е-mail, вчений ступінь або курс студента, назва доповіді, назва секції, в якій плануватимете взяти участь.
КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Молодіжне об’єднання "Євроклуб";
Координатори проекту – Дікова-Фаворська Олена Михайлівна,
Дікова-Фаворська Дарина Михайлівна
: (066) 445 71 35, (050) 229 58 86, (067) 252 63 40
: eurosociology@gmail.com
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