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21 жовтня 2016 р. у Запорізькій державній інженерній академії 
відбудеться Всеукраїнська студентська науково-практична 
конференція:         

«Студентське самоврядування як чинник  розбудови 
громадянського суспільства незалежної України» 

 
Мета конференції –  обговорення проблем функціонування  
студентського самоврядування, побудови громадянського суспільства 
в Україні та вироблення практичних рекомендацій. 
 
Тематичні напрямки роботи конференції: 
1. Студентське  самоврядування, громадянська активність студентської 

молоді: сутність, форми, прояви.  
2. Національно - патріотичне виховання молоді. 
3. Студентське самоврядування і розвиток місцевого самоврядування. 
4. Студентський волонтерський рух як форма громадської самоорганізації. 
5. Педагогічно-освітні, правові, релігійні чинники формування 

громадянськості студентської молоді. 
6. Обмін досвідом лідерів студентських громадських організацій.  
 
Оргкомітет 

Для участі у роботі конференції потрібно не пізніше 01 жовтня 2016 р.. 
відправити вкладеними файлами на електронну адресу filoszgia@rambler.ru,   заявку 
про участь (форма додається); тези доповіді. 

ЗАЯВКА ПРО УЧАСТЬ 
на участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції 

«Студентське самоврядування як чинник  розбудови 
громадянського суспільства незалежної України» 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) _____________________________________ 
Науковий керівник (П.І.Пб., науковий ступінь, наукове звання) ______________ 
Організація (повна назва, адреса, телефон, факс, E-mail та ін.)________________ 
Назва доповіді (виступу) _________________________________________________ 
Участь у конференції очна/заочна___________________________________________ 
Потреба у гуртожитку ____________________________________________________ 
До тез  доповіді студента  обов’язково додати рекомендацію наукового 
керівника(кандидата, доктора наук) 

 
Робочі мови конференції: українська - англійська - російська  

 
Тези будуть опубліковані окремим збірником до початку роботи конференції. 
Вимоги до оформлення тез доповіді: формат А4; редактор - MS Word; кегль - Times 
New Romеn 12; міжрядковий інтервал — 1; всі поля по 20 мм; абзацний відступ 10 
мм, обсяг — до 3-х сторінок. Список літератури:  кегль - Times New Romеn 12; 
міжрядковий інтервал - 1; оформлювати відповідно до стандартів; посилання в 
тексті на літературу в квадратних дужках. 

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог та 
подані у зазначений термін, а також оргкомітет залишає за собою право редагування 
авторського тексту  або відхилення публікації. 

 
Проїзд, харчування і проживання за рахунок відряджуючої сторони 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
Солянік А.І. - ст., науковий керівник – к. філос. н., доц. Петренко О.М. 

 
ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ЗАПОРУКА 

ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Запорізька державна інженерна академія 
 

Студентська молодь має можливості вираження громадянської… 
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:  69006, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226, ЗДІА 
кафедра філософії та політології,   т. (061)227-12-22 
 E-mail: filoszgia@rambler.ru 


