Шановні колеги!
Полтавський інститут економіки і
права ВНЗ „Відкритий міжнародний
університет розвитку людини “Україна”
запрошує Вас
25 - 26 квітня 2013 року
взяти участь у роботі Всеукраїнської
науково-практичної конференції
«Соціальні науки та суспільне здоров’я:
теоретичні
підходи,
емпіричні
дослідження, практичні рішення»
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська, німецька
Тематичні напрями роботи конференції:
 актуальні проблеми теорії та практики
соціальної роботи в мінливому світі;
 актуальні проблеми фізичної культури,
спорту і здоров’я людини;
 сучасні технології зміцнення та
відновлення здоров’я людини;
 філософські аспекти підвищення
політичної свідомості та політичної
культури;
 соціальна економіка в умовах
глобалізації та лібералізації соціальних
відносин;
 актуальні проблеми удосконалення
законодавства в умовах реформування
соціально-економічної сфери
суспільства;
 сучасні проблеми перекладознавства,
лінгвістики та актуальних проблем
викладання іноземних мов.
Програмою конференції передбачені:

пленарні засідання;

секційні засідання;

майстер-класи.






Форми участі у конференції:
усна доповідь і публікація матеріалів;
публікація матеріалів;
слухач;
публікація матеріалів.

Для студентів Полтавського інституту
економіки і права вартість публікації тез та
збірника становить 50 грн.
Випуск збірника планується до початку
роботи науково-практичної конференції.

Регламент роботи конференції
25 квітня 2013 року

Прийом матеріалів, заявок на участь,
копій
квитанції
про
оплату
приймаються
до 29 березня 2013 р.

Реєстрація учасників
Пленарне засідання
Перерва на обід
Секційні засідання

9.00-10.00
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-17.00

26 квітня 2013 року
Секційні засідання, майстер- 9.00-12.00
класи
Перерва на обід
12.00-13.00
Підведення
підсумків, 13.00-13.30
закриття конференції

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ
Для
опублікування
матеріалів
необхідно на адресу оргкомітету надіслати:
 один роздрукований екземпляр тез;
 диск з текстом (на диску зазначте
прізвища автора (авторів) і керівника –
для студентів);
 назва
електронної
версії
має
відповідати прізвищу першого автора
(наприклад: Іvanov.doc.);
 заявку на участь у конференції (на
окремому аркуші та окремим файлом);
 ксерокопію документів про оплату.
Матеріали друкуються на платній
основі. Організаційний внесок становить
100 грн. (включає вартість публікацій тез
та збірника, розсилка збірника).

Адреса для заявок на участь в
конференції та матеріалів для друку:
вул. Котляревського, 1/27, Полтава, 36020,
Полтавський інститут економіки і права
ВНЗ ВМУРоЛ „Україна”; проректору з
науково-педагогічної
роботи
Безпарточному М.Г.
Тел. / факс (0532) 50-99-66.
Е-mail: piel-admin@ukr.net (в темі листа
зазначати «Конференція»)
Реквізити внесення платежу:
Полтавський інститут економіки і
права
р/р 260001133501
МФО 331832, ЗКПО 25664014
ОПФ Банк «Фінанси та кредит»
Призначення платежу: за участь в
конференції (вказати Ваше П.І.Б.).
Матеріали, оформлені з порушенням
вимог та без електронної версії
публікуватися не будуть

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
При оформленні просимо дотримуватися
наступних вимог:
 обсяг – до 3 сторінок формату А4;
 шрифт − Times New Roman, кегль 12;
 поля − верх, низ, ліве, праве − 20 мм;
 міжрядковий інтервал – 1,0;
 абзац – 1 см;
 графіки, таблиці та малюнки за розмірами
не повинні перевищувати 110*150 мм
 схема викладу:
- прізвище, ім’я, по-батькові автора; науковий
ступінь, учене звання, посада, навчальний заклад;
(вирівнювання по правому краю), для студентів –
прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника
із зазначенням наукового ступеня, ученого
звання, посади, навчального закладу;
- назва тез (по середині, прописні великі літери);
- основний матеріал (вступ, результати
дослідження, висновки);
- список використаних джерел друкується у кінці
в
алфавітному порядку з
дотриманням
бібліографічних вимог.

Приклад оформлення тез доповіді та
списку використаних джерел
Іванов Іван Іванович
д.е.н., професор, професор кафедри
соціальної роботи, Полтавський інститут
економіки і права
для студентів
Петров Петро Петрович
студент 5 курсу, спеціальності «Соціальна
робота», Полтавський інститут економіки і
права
Науковий керівник: Антоненко
Володимир Іванович, к.е.н., доцент,
доцент кафедри соціальної роботи,
Полтавський інститут економіки і права

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ
РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Вступ.
Результати дослідження.
Висновки.
Список використаних джерел:
1. Безпалько О.В. Соціальна робота в
схемах і таблицях: Навч. посіб. / О.В.
Безпалько. – К.: Логос, 2003. – 105 с.
2. Акiлiна О.В. Розвиток соцiального
партнерства в Українi / О.В. Акiлiна //
Формування ринкових вiдносин в Українi.
– 2007. – № 10. – С. 116-122.
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В
КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище____________________________
Ім’я , по-батькові______________________
Науковий ступінь______________________
Вчене звання _________________________
Посада ______________________________
Організація / місце навчання (повна назва)
_____________________________________
Науковий керівник (для студентів) із
зазначенням наукового ступеня, ученого
звання, посади, навчального закладу
_____________________________________
Адреса, телефон______________________
_____________________________________
E-mail _______________________________
Назва секції, в якій плануєте взяти участь
_____________________________________
Назва доповіді ________________________
Підпис ________________

Полтавський інститут
економіки і права
Університету “Україна”

Аналітичний центр «Бюро
економічних та соціальних
досліджень»

Всеукраїнська науковопрактична конференція

„Соціальні науки та
суспільне здоров’я:
теоретичні підходи,
емпіричні
дослідження,
практичні рішення”
25 – 26 квітня 2013 року
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