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НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ 

 

Запрошення до участі 

 

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ,  

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І НАУКОВЦІВ “КОНЦЕПТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА” 
 

Міністерство освіти і науки України, Державний заклад “Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського” запрошують взяти 

участь у роботі ІІ Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених і науков-

ців “Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства”. Конференція 

відбудеться 26–27 травня 2017 р. у Державному закладі “Південноукраїнський національ-

ний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського” (м. Одеса, вул. Старопорто-

франківська, 26, 3-й поверх, 74 аудиторія). 

На конференції запланована робота секцій за такою тематикою: 

1. Соціокультурні засади трансформацій ціннісної сфери життєдіяльності суспільства. 

2. Соціокультурні трансформації молодіжного соціуму. 

3. Соціокультурні трансформації освітнього середовища. 

4. Культура бізнесу в умовах соціокультурної трансформації сучасного україн-

ського суспільства. 

Робочі мови – українська, російська, англійська. 

Форма участі – очна та заочна. 

Реєстрація учасників конференції відбудеться 26 травня 2017 р. в Державному  

закладі “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського” за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, на першому 

поверсі, біля актової зали. 

Для участі в конференції необхідно до 20 травня 2017 р. надіслати на адресу електрон-

ної пошти оргкомітету (druk.kaffilos@gmail.com) такі матеріали: 

1. Заявку на участь у роботі конференції (форма додається). 

2. Тези доповіді, оформленні відповідно до вимог оргкомітету. 

3. Копію платіжного документу.   

Публікація тез здійснюється при залученні авторських коштів – 35 грн. за 1 сторінку. 

Кошти за публікацію тез, статей можна сплатити на картку Приватбанку 4149 4978 

1958 9047 на ім’я Атаманюк Зої Миколаївни.  

Організаційний внесок для учасників конференції – 100 грн. (як для очної, так і за-

очної форми участі). Він включає витрати на макетування та видання програми конферен-

ції, розміщення матеріалів на сайтах, поштову розсилку “Новою поштою” (в разі не-

обхідності) матеріалів конференції (програма та сертифікат учасника конференції). 

Вартість публікації статті – 450 грн. 

Пересилання матеріалів конференції за рахунок учасників. 

Матеріали конференції приймаються у вигляді тез або статті. Статті будуть опуб-

ліковані у науковому фаховому журналі з філософії, соціології та політології ““Перс-

пективи”. Соціально-політичний журнал” та у фаховому виданні з філософії “Наукове 
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пізнання: методологія та технологія”. Тези та примірники журналів з публікаціями 

учасників будуть надіслані поштою після проведення конференції. 

 

Заявка 

на участь у роботі міжнародної наукової конференції, 

“Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства” 

ПІБ учасника 

Науковий ступінь 

Вчене звання 

Посада 

Місце роботи (навчання) 

Контактні телефони 

Адреса 

Е-mail 

Тема доповіді 

Номер та назва секції 

Форма участі (очна/заочна) 

 

Вимоги до оформлення тез доповіді 

Обсяг доповіді: від 2 до 5 сторінок формату А4. 

Шрифт: Times New Roman. 

Розмір: 14 пунктів без переносів.  

Міжрядковий інтервал: 1,5. 

Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см. 

Формат роботи: Місгоsoft Word – (*.doc). 

Текст повинен бути вирівняний по ширині сторінки. 

За додатковою інформацією слід звертатися за посиланням (http://www.sau.kiev.ua/) 

або до організаційного комітету конференції. 

Адреса оргкомітету: вул. Старопортофранківська, 26, каб. 74, Одеса, 65020.  

З питань конференції звертатися до: 

Атаманюк Зої Миколаївни – тел.: (063) 379–29–10; 

Балашенко Інни Валеріївни – тел.: (067) 714–51–33. 

Заявку подавати за адресою: druk.kaffilos@gmail.com. 


