
 
Міністерство освіти і науки України 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
Українська асоціація дослідників освіти, Соціологічна асоціація України 

Академія наук вищої школи України, Товариство «Юрій Дрогобич» 
Управління молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації 

Жешувський університет, Вища державна східноєвропейська школа у Перемишлі 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний лист 
 

Запрошуємо до участі у 
ХІІІ-ій Міжнародній науковій конференції 

 

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Конференція відбудеться 12-14 травня 2016 року  
у Дрогобицькому державному педагогічному університеті 

 імені Івана Франка 
 

Tематичні напрями конференції: 

 молодь на пограниччях Центральної та Східної Європи; 

 освітня політика: сучасні тренди; 

 внутрішньо переміщені особи: соціальний захист молоді; 

 теоретичні та прикладні аспекти формування громадянської 

ідентичності та патріотизму молоді; 

 молодь у сучасних глобалізаційних процесах. 

 
Робота конференції буде проходити у формі пленарних, 

секційних засідань, круглих столів, презентацій, майстер-класів. 
 

Статті учасників будуть опубліковані в міжнародному збірнику 
наукових праць «Молодіжна політика: проблеми та перспективи. 

Випуск 7» до початку конференції. Вимоги до статті додаються. 

 
Кращі статті, рекомендовані науковою радою, після позитивного 

рецензування будуть опубліковані у електронному науковому журналі 
«Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies» 

(включений до бази Index Copernicus).  

 
Заявку на участь у конференції слід надіслати до 15 березня 2016 р. 

Текст статті – до 1 квітня 2016 р. на електронну адресу кафедри  
kpspddpu@gmail.com. 

 
Робочі мови конференції – українська, англійська, польська.  

За результатами конференції учасники отримають сертифікат. 

 
Організаційний внесок складає 150 грн., який включає участь 

у конференції, папку з матеріалами конференції, каву-брейк, екскурсію 
містом. 

Вартість публікації – 300 грн. 

Проживання – за рахунок учасників.  
Адреса оргкомітету: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 

Лесі Українки, 46, каб.210, ДДПУ імені Івана Франка, кафедра 
правознавства, соціології та політології.  

Контактні телефони: моб. 0967877866 (проф. Світлана Щудло). 

Інформація про конференцію: www.kpspddpu.ucoz.ua   

mailto:kpspddpu@gmail.com
http://www.kpspddpu.ucoz.ua/


 

 

 

ХIIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Дрогобич, 12-14 ТРАВНЯ 2016 р. 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ  
(надіслати до 15.03.2016р. на ел. адресу kpspddpu@gmail.com) 

 
Прізвище та ім’я 

 
 

 
Науковий ступінь та 

вчене звання, посада 
 

 
Організація чи 

навчальний заклад 
 

 
Адреса  

 
Електронна адреса  

 
Телефон  

 

 
Назва доповіді 

(статті) 

 

 

 

Анотація виступу 

 (3-4 речення) 
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