НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ

Запрошення до участі
ІІ КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

"СОЦІОЛОГІЯ – СОЦІАЛЬНА РОБОТА –
РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ"
Наукове товариство студентів та аспірантів при кафедрі соціології та соціальної роботи Національного університету "Львівська політехніка" запрошує Вас до участі у ІІ конференції молодих науковців
"Соціологія – соціальна робота – регулювання соціальних проблем".
Дата проведення: 16–17 березня 2012 року.
Місце проведення: м. Львів, вул. Квітнева, 6 (навчальний корпус № 29
Національного університету "Львівська політехніка").
Мета конференції: підвищення інтересу молодих дослідників до активної наукової діяльності у галузі соціології та соціальної роботи.
Завданнями конференції є:
– презентація наукових досягнень студентів та аспірантів у галузі
соціології та соціальної роботи;
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– обмін досвідом і досягненнями між молодими науковцями;
– сприяння співпраці між молодими дослідниками;
– заохочення студентства до наукової роботи.
До початку конференції буде надруковано збірник матеріалів.
Умови участі: необхідно заповнити і надіслати заявку та матеріали
виступу, оформлені згідно до вимог, до 20 січня 2012 року на адресу:
kaf_soc@ukr.net.
До 1 лютого 2012 року Ви будете повідомлені про результати конкурсного відбору учасників конференції.
Організаційний внесок – 75 грн (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
вказані в листі-запрошенні).
Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників. Оргкомітет
конференції пропонує учасникам інформацію про місця та умови
проживання.
За додатковою інформацією звертатися:
Домбровська Надія Володимирівна – 0638480982
Гурій Богдана Богданівна – 0963986531
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ВИСТУПУ
1. Обсяг – до 3 сторінок формату А4, через 1,5 інтервалу. Всі поля – 2 см.
2. Шрифт: Times New Roman, кегль 12.
3. Прізвище та ініціали автора, а також прізвище та ініціали, 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 організації і адресах не допускається. Література (якщо є посилання) – 12 пт. Текст доповіді має
бути добре відредагованим згідно з вимогами.
4. Оргкомітет залишає за собою право редагувати надіслані для публікації матеріали.
5. Матеріал для публікації надсилається на адресу оргкомітету електронною поштою (е-mail: kaf_soc@ukr.net).
6. Виступ на конференції – до 5–7 хвилин.
7. У разі потреби, для виступу Ви можете підготувати мультимедійну
презентацію.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ
Возняк Я.О.
Наук. керівник: канд. соціологічних наук, доцент Демків О.Б.
Національний університет "Львівська політехніка"
ЕВТАНАЗІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА: ДИНАМІКА
ПЕРМІСИВНОСТІ ТА СУЧАСНИЙ ІМІДЖ
……………………………………………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
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ЗАЯВКА

на участь у конференції
"Соціологія – соціальна робота –
регулювання соціальних проблем"
Прізвище, ім’я, по батькові

Назва доповіді

Назва організації
(навчального закладу)
Факультет
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/ою/ (потрібне підкреслити) : ТАК/НІ.
Чи є потреба в мультимедійному обладнанні для презентації: ТАК/НІ.
Чи є потреба в інформації про місце проживання (потрібне підкреслити):
ТАК/НІ.
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