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ЖИТОМИРСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ
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ЦЕНТР СОЦІОЛОГІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ БІЛОРУСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ (М. МІНСЬК)

Шановні науковці, молоді вчені
та студенти!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі
міжнародної науково-практичної
конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
МОЛОДІ В СУЧАСНИХ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
УМОВАХ»
яка відбудеться 23 березня 2018 року
Основні напрямки роботи конференції :
1. Основні напрями формування життєвих
стратегій молоді з особливими потребами.
2. Соціально-педагогічні
чинники
соціалізації особистості в умовах суспільної
трансформації.
3. Економіка та управління в умовах
національного господарства.
4. Теоретичні
та
практичні
аспекти
фізичної реабілітації.
5. Наукові пошуки.
Кінцевий термін подачі заявок на
участь та матеріалів доповідей – 15 березня
2018 р.
Робочі мови конференції – українська,
польська, російська, англійська.

Участь: очна та заочна.
Участь у міжнародній конференції
безкоштовна. За результатами конференції
видається збірник тез конференції у pdfформаті. Для отримання друкованого
примірника
організаційний
внесок
становить 200 грн.
Одержувач: Благодій фонд «Добробут
ХХІ століття»
р/р 26001249266
код ЄДРПОУ 25805578
МФО 380805
ПАТ «Райффазейн Банк Аваль»
м.Київ
ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
23 березня 2018 р.:
09:30–10:00 – реєстрація учасників;
10:00–12:30 – обговорення та дискусія;
12:30 – 13:00 – перерва (кава-брейк);
13:00 – 16:00 – продовження конференції;
16:00–17:00 – підведення підсумків.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова – Чернецький Ю.О., доктор
соціологічних наук, професор кафедри
соціальної роботи ЖЕГІ ВНЗ «Університет
«Україна»
Заступник голови – Сейко Н.А., доктор
педагогічних наук, професор, проректор з
наукової і міжнародної роботи ЖДУ імені
І.Франка
Члени оргкомітету:
Шафранова К.В., кандидат економічних
наук, доцент кафедри менеджменту та
туризму
ЖЕГІ
ВНЗ
«Університет
«Україна»

Кулик Л.П. кандидат технічних наук,
доцент кафедри менеджменту та туризму
ЖЕГІ ВНЗ «Університет «Україна»
Москалик В.В. кандидат філософських
наук, доцент кафедри гуманітарних наук та
фундаментальної підготовки ЖЕГІ ВНЗ
«Університет «Україна»
Панченко Т.М. кандидат біологічних
наук, доцент кафедри фізичної реабілітації
ЖЕГІ ВНЗ «Університет «Україна»
Яворська Т.Є. кандидат наук з фізичного
виховання та спорту, доцент кафедри
теорії і методики фізичного виховання і
спорту, доцент ЖДУ імені І.Франка
Магась В.О. кандидат історичних наук,
доцент, докторант кафедри історії України
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені І.Огієнка
Ананьєв В.Л. кандидат соціологічних наук
Центру соціологічних та політичних
досліджень
Білоруського
державного
університету (м. Мінськ)
Кузьменко В.Й. кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри соціальної роботи
ЖЕГІ ВНЗ «Університет «Україна»
Оргкомітет буде Вам вдячний за
доведення до своїх колег і всіх
зацікавлених інформації про
проведення цієї конференції!

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
 текст тез доповідей повинен бути
надрукований у текстовому редакторі Microsoft
Word та збережений у форматі або *doc, або
*docx;
 обсяг матеріалів – до 5 сторінок формату
A4;
 орієнтація сторінки – книжкова, поля –
20 мм. (зліва, справа, зверху, знизу);
 шрифт – TimesNewRoman, кегель – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.;
 посилання у тексті оформляються у
квадратних дужках – [1, c.24], де вказується
номер використаного джерела та сторінка;
 список використаних джерел інформації
подається після основного тексту матеріалів та
повинен бути оформлений відповідно до
Національного
стандарту
України
«Бібліографічне посилання.Загальні положення
та правила складання» ДСТУ 8302:2015.

планування як сфери непродуктивних витрат
глибоко помилкове й суперечливе. [1, с.12].
Список використаної літератури
1.
Тарасюк
Г.М.
Планування
діяльності
підприємства. Практикум: навчальний посібник /
Тарасюк Г.М. – К.: Кондор, 2004. – 266 с..

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у міжнародній науково-практичній
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«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В
СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
УМОВАХ»

Приклад оформлення тез доповідей:
Іваненко Олена Євгенівна
к.е.н., доцент, доцент кафедри
економіки, підприємництва та
природничих наук ТНУ ім.
В.І.Вернадського

Ім’я ___________________________________
Науковий ступінь_______________________
Вчене звання ___________________________
Установа_______________________________
Посада _________________________________
Науковий керівник
(для студентів) _________________________
Назва доповіді__________________________
Тематичний напрям ____________________
Форма участі ___________________________
Друкований збірник (так/ні)

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ

За результатами підготовки та проведення
конференції планується формування і друк
збірника конференції, а також розміщення на
сайті ЖЕГІ ВНЗ «Університет «Україна»
електронного збірника матеріалів конференції.
Матеріали будуть представлені методом
прямого відтворення тексту, що був наданий
авторами, які несуть відповідальність за його
достовірність, зміст і стилістику, за правильне
цитування джерел та посилання на них.

Прізвище ______________________________
По батькові ____________________________

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА:
- приклад назви файлу заявки –
zayavka_ Ivanenko;
- приклад назви файлу з матеріалами
доповіді – № напрямку та прізвище
(2_Ivanenko).

УВАГА! Тези доповідей студентів
приймаються до розгляду тільки із
рецензією наукового керівника.
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Інтернет-сайт: http://vmurol.zt.ua/
Контактна особа: Савицька Анна Юріївна
тел. 0504183617
Е-mail: univerukr@gmail.com

Телефон _______________________________
Створення
системи
планування
на
підприємстві вимагає витрат, але ефект від
раціональної організації виробництва завжди
перевищує ці витрати. Тому трактування
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