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Особистість в умовах глобалізації: філософський, психологічний та соціологічний виміри 

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції студентів та аспірантів "Особистість в умовах глобалізації: філософський, психологічний та соціологічний виміри". Метою цієї конференції є міждисциплінарний розгляд феномена особистості в глобалізованому просторі сьогодення.
Матеріали конференції будуть сформовані в електронний збірник та викладені на сайт Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки (www.snt.npu.edu.ua). 

Конференція відбудеться 10 березня 2016 року об 1100 год. в Гуманітарному корпусі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14).
Форми участі у конференції – очна та заочна.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська. 

Орієнтовні напрями роботи конференції:
− Вплив процесів глобалізації на формування та розвиток соціальних інститутів;
− Екзистенційні потреби особистості в період трансформації суспільства;
− Модуси конструювання особистості в добу новітніх технологій;
− Особистісно-професійний розвиток молоді у контексті сучасних інтеграційних процесів;
− Особистість та громадянське суспільство в умовах соціальних трансформацій;
− Особистість та міжособистісна взаємодія у крос-культурному просторі сьогодення;
– Проблеми збереження національної ідентичності української культури в умовах глобалізації;
− Роль філософії, психології та соціології у житті індивіда XXІ століття;
− Співвідношення індивідуального та соціального та їх впливи на свідомість людини.

Умови участі 
Для участі у конференції необхідно відправити на електронну пошту оргкомітету snt_ispu@i.ua (обов’язково із зазначеною темою листа) тези доповіді та заповнену анкету учасника. Документи мають бути позначені наступним чином:
	Прізвище, ім'я, по-батькові. Тези доповіді.doc  (Іваненко І.І. Тези. doc)
	Прізвище, ім'я, по-батькові. Анкета. doc  (Іваненко І.І. Анкета. doc)


Матеріали слід надсилати до 26 лютого 2016 року
на адресу оргкомітету: snt_ispu@i.ua

Програмний комітет перевірятиме зміст кожної роботи на плагіат. Матеріали учасників, які не відповідатимуть вимогам або будуть надіслані пізніше зазначеного терміну, до участі в конференції не прийматимуться.
Тези друкуються в авторській редакції. Програмний комітет залишає за собою право не завжди поділяти погляди авторів робіт. Відповідальність за достовірність вказаної інформації покладається на автора та наукового керівника. 
Участь у конференції є безкоштовною, проживання відбувається за рахунок учасників.

За загальною інформацією звертатися:
Бондарчук Оксана  093 383 50 85 
Курилишин Анастасія  067 157 30 10
E-mail: snt_ispu@i.ua

Вимоги до оформлення тез
Тези можуть мати наступні структурні елементи: постановка наукової проблеми та визначення актуальності дослідження; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання цілей тез; виклад основного матеріалу дослідження; висновки з даного дослідження.
Текст має бути набраний у редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman; кегель – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля – 2 см, вирівнювання по центру, відступ абзацу 1,25 см. Загальний обсяг тез не має перевищувати 4 сторінки (з урахуванням додатків). Малюнки, графіки, схеми тощо, повинні бути розміщені через меню «Вставка - Ілюстрації (об’єкт) – Рисунок Microsoft Word». 
У правому верхньому куті першої сторінки подаються: прізвище та ініціали автора, назва навчального закладу, прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання (міжрядковий інтервал – 1,5). Назва роботи великими жирними літерами (по центру, українською та англійською мовами).
Тези повинні супроводжуватися короткими анотаціями (2-3 речення) українською та англійською мовами із зазначенням ключових термінів, проблеми та висновків.
Список використаних джерел подається в кінці тез (в кількості не менше двох) та формується у алфавітному порядку згідно з діючими вимогами ВАК України. До списку використаних джерел входять лише ті джерела, запозичення змісту яких згадуються в тезах. Посилання в тексті роботи вказуються у квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка 1; 134-135.
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