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Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у науково-практичній конференції «Соціалізація 

молоді у XXI сторіччі», що буде проведена в дистанційному форматі 20 квітня 2017 

року. 

Збірнику робіт конференції будуть присвоєні бібліографічні індекси УДК, ББК та 

вихідні дані українського видавництва. Збірник буде видано в електронному та 

паперовому вигляді. 

До участі запрошуються аспіранти, студенти, науковці, громадські активісти, 

практикуючі спеціалісти. 

Тематика роботи конференції включає наступні напрямки (але не обмежується 

ними): 

1. Педагогіка (історія педагогіки, вікова педагогіка, педагогіка вищої школи, 

теорія і методика навчання, корекційна педагогіка, соціальна педагогіка). 

2. Психологія (історія психології, психологія особистості, гендерна психологія, 

вікова психологія, етнопсихологія, психологія управління). 

3. Історія (історія України, всесвітня історія, археологія, антропологія, етнологія, 

 історіографія, джерелознавство, історія науки й техніки, 

книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 

документознавство, архівознавство). 

4. Соціологія (теорія соціології, історія соціології, політична соціологія, 

феноменологічна соціологія). 

5. Філософські науки (історія філософії, філософська антропологія, гносеологія, 

етика, естетика, філософія культури, філософія історії, онтологія, феноменологія, 

філософія науки, соціальна філософія). 

6. Політологія (теорія політології, історія політології, політичні інститути, 

політична культура та ідеологія). 

7. Мистецтвознавство (живопис, архітектура, музика, теорія та історія культури, 

театр, образотворче мистецтво). 

8. Право (конституційне, цивільне, адміністративне, кримінальне, цивільно-

процесуальне, кримінально-процесуальне, земельне, трудове, міжнародне право, 

теорія та історія держави і права). 

9. Філологія (літературознавство, мовознавство, теоретична лінгвістика, 

лексикологія, прикладна лінгвістика). 

10. Економіка та менеджмент (економічна теорія, економічна історія, фінанси та 

кредит, економіка та менеджмент підприємств, економіка та менеджмент 

громадських організацій). 
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До участі допускаються тези від 3 до 5 сторінок. Або статті обсягом 6-8 сторінок. До 

оргвнеску входить редагування та вартість одного примірника збірки. Пересилка 

збірки по Україні здійснюється Новою поштою (або іншою службою за необхідності). 

Якщо у вашому ВНЗ є наш регіональний представник, ви можете отримати збірник 

через нього. Розмір оргвнеску розраховується згідно з таблицею: 

Оргвнесок за публікацію тез 
(збірник у форматі .pdf) 

75 грн 

Оргвнесок за публікацію статті 
(збірник у форматі .pdf) 

125 грн 

Кожний екземпляр паперового 
збірника  

Орієнтовно 60 грн 

Знижка для студентів 10% 

 

Умови допуску робіт до участі: 

1. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська (можлива 

публікація роботи іншою мовою з дозволу оргкомітету). 

2. Для одного автора не більше 2 робіт одноосібно або 3 у співавторстві. 

Вимоги до оформлення: 

1. Обсяг тез – 3-5 сторінок разом із назвою, відомостями про авторів, ключовими 

словами та ін. 

2. Роботи повинні бути представлені у файлі .rtf, шрифт Times New Roman, кегль 

14, поля з усіх боків 2, міжрядковий інтервал 1,5. 

3. У роботі повинні бути чітко прописані актуальність теми, мета роботи, 

висновки. 

4. Для робіт, написаних не англійської мовою, обов’язково повинна бути 

представлена анотація (мінімум 3-4 речення) та ключові слова (до 5-ти) англійською 

мовою. 

5. Текст повинен відповідати структурі, вказаній у прикладі: 

 
Іваненко С. М., 

кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Тернопільського національного економічного університету 
м. Тернопіль, Україна 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ 

 
Summary. Summary text 
Keywords: keyword1, keyword2. 
Текст 
 

Література: 
1. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави [навч. посіб.] 
/ П. М. Рабінович. –  
9-те вид., зі змінами. – Львів : Край, 2007. – 192 с. 
 



Матеріали необхідно надіслати на e-mail office@confml.org до 18:00 15 квітня 2017 

року, вказавши в темі слово «Реєстрація» та прізвище першого автора. Лист повинен 

містити: 

1. Файл з тезами. 

2. Автори без наукового ступеня, що публікують статтю, мають подати відскановану 

рецензію наукового керівника або визнаного фахівця в галузі (бажано – доктора 

наук). Тези можна подавати без рецензії. 

3. Контактні дані (мобільний телефон, e-mail, координати відділення Нової пошти 

для пересилки примірника збірки), при потребі додаткових примірників збірки для 

співавторів треба вказати їх кількість. 

4. Інформацію про право на знижку при розрахунку оргвнеску, якщо Ви на неї 

претендуєте, вкажіть в листі. 

Редакція залишає за собою право скорочення та/або виправлення матеріалів без 

втрати змісту, а також відмови у публікації. 

Після редагування роботи вам буде надіслано лист про прийняття матеріалів до 

друку та відомостями (реквізитами) для сплати оргвнеску. 

 

 

Якщо у вас виникли будь-які запитання, ми з радістю відповімо. Пишіть нам на 

скриньку office@confml.org. 

 

 

 

З повагою, 

ГО НТ «Слобожанщина» 
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