НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ

Запрошення до участі

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ “РОЗВИТОК ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУК: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”
Шановні колеги! Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровське обласне
відділення Соціологічної асоціації України, Дніпровський державний технічний
університет, факультет економіки, менеджменту, соціології та філології, кафедра
соціології запрошують вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю “Розвиток основних напрямів соціогуманітарних
наук: проблеми та перспективи”, яка відбудеться 18–19 квітня 2018 р.
Напрямки роботи (секції):
1. Соціологія.
2. Історія.
3. Філологія.
4. Економічна наука.
5. Політологія.
6. Філософія.
7. Психологія.
8. Державне управління.
У рамках роботи конференції з нагоди 15-річчя кафедри соціології ДДТУ планується проведення круглого столу “Студентська молодь в умовах соціальних змін” з
публікацією статей у збірнику матеріалів.
Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.
Для участі у конференції необхідно подати заявку, тези доповіді чи статті до
10 квітня 2018 р. на електронну адресу: kznanna@ukr.net Познанській Катерині
Володимирівні.
Матеріали конференції вийдуть у форматі електронного збірника тез доповідей
конференції та круглого столу у форматі pdf та будуть надіслані кожному з авторів на
зазначену у заявці електронну адресу, а також електронний збірник буде розміщений
на сайті університету за посиланням: http://www.dstu.dp.ua/uni/index.html#science.
Організаційний внесок:
– заочна участь і розміщення тез у збірнику (електронний формат) для учасників
конференції становить 100 грн;
– очна участь і розміщення тез у збірнику (електронний формат) для учасників
конференції становить 50 грн.
Від оплати оргвнеску звільняються закордонні учасники.
Оплата організаційного внеску здійснюється у відділеннях Приватбанку на рахунок: 5168 7420 1448 2123 на ім’я Познанської Катерини Володимирівни.
У призначенні платежу зазначте своє прізвище, ім’я та по батькові, за
публікацію тез/статті.
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Умови подання матеріалів до друку:
Обсяг тез доповідей: 1–3 повних сторінки друкованого тексту; обсяг статей для
круглого столу – від 6 сторінок: формат А4, шрифт Times New Roman – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля – 20 мм з усіх боків.
Зразок оформлення тез/статті
К. В. ПОЗНАНСЬКА
НАЗВА ТЕЗ/СТАТТІ
Познанська Катерина Володимирівна – кандидатка історичних наук, доцентка
кафедри соціології ДДТУ____________________________________________________
Текст
Література
Список літератури (обов’язково!!!) складати за алфавітом або у порядку згадувань
у тексті, оформлюється за бібліографічними вимогами.
Ініціали та прізвище автора, для студентів – ПІБ наукового керівника
(обов’язково!), через інтервал жирним шрифтом, великими літерами подається назва
публікації, через інтервал – назва ВНЗ, факультету, кафедри. Тези доповідей і статті
повинні супроводжуватися посиланнями на відповідні джерела та літературу (за
вимогами). Студенти надсилають свої матеріали ТІЛЬКИ У СПІВАВТОРСТВІ З НАУКОВИМ КЕРІВНИКОМ. Список літератури слід подавати наприкінці тексту за абеткою або у порядку згадувань у тексті. Посилання в тексті повинні мати вигляд [7, с.
16], де перша цифра – порядковий номер позиції у списку літератури, а друга – номер
сторінки. Матеріали не рецензуються, тому за грамотність, стиль і науковість відповідають автори. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.
Заявка подається обов’язково у зазначеній формі та окремим файлом з прізвищем автора/ів:
У заявці просимо зазначити:
1. Прізвище, ім’я та по батькові (повністю!!!);
2. Місце роботи, посаду та вчене звання; для студентів назву ВНЗ, факультет, кафедру, групу та курс навчання;
3. Контактну інформацію (телефон);
4. Назву тез доповіді/статті та напрям.
5. Формат участі: очна/он-лайн.
6. Електронну адресу для розсилки матеріалів і сертифікатів.
Для публікації тез доповідей, статей, матеріалів круглого столу учасники пересилають тексти тез доповідей, статей у вигляді прикріпленого файлу та файл із заявкою
на електронну адресу kznanna@ukr.net відповідального секретаря з організаційних
питань з наданням відсканованого варіанта квитанції про оплату публікації у вигляді
прикріпленого файлу.
Всі витрати, пов’язані з приїздом, харчуванням і проживанням несуть учасники
конференції або організації, які їх відряджають.
Просимо Вас повідомити про точний час приїзду, потребу у зустрічі та супроводженні Вас до місця проживання, чи до місця проведення конференції.
128

ISSN 1681-116X. Ukr. socium, 2018, № 1 (64)

Наші найтепліші привітання та побажання

Контактні дані оргкомітету:
Відповідальні секретарі з організаційних питань:
канд. іст. наук, доц. Познанська К.В. (kznanna@ukr.net,
моб. тел. (067) 511-83-71),
канд. наук з держ. управл. Шеломовська О.М. (o_nix@ukr.net,
моб. тел. (097) 677-22-15)
Координатор конференції: д-р іст. наук, проф., завідувач кафедри соціології
Богомаз Костянтин Юхимович (socis@i.ua).
З повагою, оргкомітет
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