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Конференція відбудеться 18-19 березня 2021 року
 

До участі в конференції запрошуються учні старших класів, які цікавляться
наукою, студенти, аспіранти, докторанти та молоді вчені.

Конференція буде проводитись online у форматі дискусійних груп під
керівництвом експертів і буде присвячена таким напрямам:

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Участь у конференції є безкоштовною!

Програма та план роботи конференції будуть надіслані учасникам після
завершення реєстрації. Сертифікати про участь у конференції отримають
тільки ті учасники, чиї тези будуть опубліковані.

Дедлайн реєстрації та подання тез — 4 березня 2021 року.

Тези необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету:
socio.sno@gmail.com

Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/39GYRav

За результатами конференції буде видано онлайн-збірник тез.



Вимоги до тез доповідей

Оригінальність, науковий стиль викладу, не менше 85% унікальності.

Обсяг тексту до 2 сторінок (до 5000 знаків з пробілами); шрифт Times New
Roman, 12; інтервал 1,0; поля: ліве – 2,5 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє –
2 см.

Бажано: відсутність зайвих пробілів та автоматичного переносу,
диференційовані тире та дефіс.

Назва файлу з тезами учасника має містити прізвище учасника та вид
документа, що додається (наприклад, Шевченко_тези). Усі роботи будуть
перевірені на плагіат. Оргкомітет зберігає за собою право на відбір та
редагування тез. Тези, що не відповідають вимогам або будуть надіслані
пізніше 1 березня 2021 року, не будуть включені до збірника. 

Матеріали вважаються отриманими, якщо Оргкомітет протягом 3-х днів
надіслав підтвердження. У разі відсутності підтвердження просимо надіслати
матеріали повторно.

Автор несе особисту відповідальність за те, що надіслані матеріали ніде не
були опубліковані раніше.

Зразок оформлення тез 
Прізвище Ім'я

Повна назва навчального закладу
(країна, місто)

 
Назва доповіді

 
Текст тез.

 
Література: 1. Джерело. 2. Джерело.



За додатковою інформацією звертайтеся:
 

Голова СНТ соціологічного факультету – Каталіна Семірненко:
katalina.sem22@gmail.com 

+380997478643
 

Заступниця Голови СНТ соціологічного факультету – Тетяна Юрчик:
tanissssssha@gmail.com

+380991962231


