
 

 

                                                      

 
Department of Sociology and Social Work 

LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY 

Department of Sociology and Social Work 

LESYA UKRAINKA EASTERN EUROPEAN NATIONAL UNIVERSITY 

Department of Sociology and Social Anthropology 

AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

INVITATION 
 

TO V ALL-UKRAINIAN CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS 

«SOCIOLOGY – SOCIAL WORK – REGULATION OF SOCIAL PROBLEMS» 

Dates of holding the conference: April 24 – 25, 2015. 

Location Lviv Polytechnic National University, Lviv, H.Chuprynky St.130, Building M-2. 

Purpose of the conference: to increase the interest of young researchers for active 

scientific activities in the field of sociology and social work, as well as promoting scientific 

relations between leading educational and research institutions in humanities. 

The work of the conference will be held within the following sections/directions: 

• Social problems of unstable societies: identification and search for regulation; 

• Subjects of social problems regulation and their interaction; 

• Cultural practices variety in contemporary society: the way of its unity searching or 

divisions provoking  

 Globalization practices in the modern world and perspectives of Central-East European 

countries; 

• Problems of migrants adaptation in the society; 

• The impact of migration on family relationships; 

• Ethnic, religious and other minorities, ways to overcome discrimination; 

• The elderly: the problem of their participation in today's job market; 

• State and public social services: peculiarities of work and their interaction; 

• Healthcare and health saving activity of the social worker; 

• Marking elderly people: actors and instruments. 

By the beginning of the conference the collection of abstracts will be published. The 

materials of the report will be published in the original language. 

 

Participation: you need to fill in and submit the application form and report materials, 

designed according to the requirements until March 20, 2015 to the address: 

socio.nulp@gmail.com. 

 

mailto:socio.nulp@gmail.com


By March 22, 2015 you will be notified about the results of the competitive selection of 

conference participants. 

Organizing fee is 10 EUR (the price includes: conference program, the collection of 

abstracts, handouts, coffee break). Participants may pay the fee through postal order or recharge 

card account (requisites will be specified in the invitation email). 

Travel, accommodation and food are at the expense of participants. Organizing Committee 

provides participants with information about the accommodation and living conditions. 

For additional information please contact: 

Iryna Boiko – +38(097) 49-94-222, boiko.ira.ua@gmail.com, 

Bogdana Gurii– +38(096) 39-86-531, danusja_lviv@yahoo.com 

 

REQUIREMENTS ON DESIGN OF PUBLICATIONS AND SPEECH 

1. Scope - up to 3 pages A4, with interval 1,5. Margins: all margins - 2 cm. 

2. Font: Times New Roman, size 12. 

3. Surname and initials of the author, also with surname and initials of the scientific advisor, his 

rank and degree are placed in the right half of paper over the text. Below (under initials) should 

be placed the name of the organization (in italics), in two intervals - title of the abstract in capital 

letters, below should be placed the text. Hyphenation in the title of abstract, last name, name of 

organization and in the addresses is not allowed. Literature (if there are links) - 12 pt. Text of the 

paper should be strongly edited according to the proposed requirements. 

4. The Organizing Committee reserves the right to edit the submitted materials for publication. 

5. Material for publication is sent to the Organizing Committee by e-mail (e-mail: 

socio.nulp@gmail.com). 

6. Speech at the conference should be up to 5 minutes. 

7. If necessary, you can prepare a multimedia presentation for the report. 

8. If your speech is in Polish or Russian language, then the multimedia should be in Ukrainian or 

English. 

 

EXAMPLE OF PUBLICATION DESIGN 

Iryna Boiko 

Scientific advisor: Doctor in Political Sciences, docent Klymanska L.D. 

Lviv Polytechnic National University 

 

SOCIAL PROBLEM IN FOCUS SOCIOLOGICAL DISCOURSE ANALYSIS 

APPROACH 

…………………………………………………………………………… 

 

REFERENCES: (sample of registration http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-

spysok-literatury) 

  

mailto:danusja_lviv@yahoo.com
mailto:socio.nulp@gmail.com
http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury
http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury


                                                      

 

 

APPLICATION FORM 

for participation in the V All-Ukrainian conference of young scientists «Sociology – 

Social work – Regulation of social problems» 

 

Full name  

 

Title of the report  

 

Name of the organization 

(educational or research 

institution) 

 

 

Specialty  

 

Year of study for students and 

postgraduates 

 

Full name of the scientific 

advisor  

 

 

Degree, academic status of 

scientific advisor 

 

Your telephone number   

E-mail  

I suppose to be present at the conference (underline): YES / NO 

Is there a need for multimedia equipment for presentation? (underline): YES / NO 

Is there a need for information about accommodation? (underline): YES / NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
 

 

Katedra socjologii i pracy społecznej 

UNIWERSYTET NARODOWY «POLITECHNIKA LWOWSKA» 

Katedra socjologii i pracy społecznej  

WSCHODNIOEUROPEJSKI UNIWERSYTET NARODOWY IM. ŁESI UKRAINKI 

Katedra Socjologii i Antropologii Społecznej 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 

 ZAPROSZENIE   

 

na V Ogólnoukrainską Konferencję Młodych Naukowców –  

  

« SOCJOLOGIA - PRACA SOCJALNA – ROZWIĄZYWANIE 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH » 
 

Data konferencji: 24 - 25 kwietnia 2015 roku. 

Miejsce konferencji: Ukraina, m. Lwów, UNIWERSYTET NARODOWY «POLITECHNIKA 

LWOWSKA», ul. H.Chuprynky 130, budynek M-2. 

Сelem konferencji jest: zwiększenie zainteresowania młodych naukowców aktywną 

działalnością naukową w dziedzinie socjologii oraz pracy socjalnej, nawiązywaniem kontaktów 

naukowych między uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi o kierunku 

humanistycznym. 

Obszar dyskusji: Konferencja jest podzielona na 7 bloków tematycznych: 

- Problemy socjalne niestabilnych społeczeństw: identyfikacja oraz poszukiwanie 

sposobów regulacji problemów; 

-  Podmioty regulacji problemów społecznych i ich współpraca; 

-  Współczesne czynniki socjokulturowe: problem zmian społecznych; 

- Różnorodność praktyk socjokulturowych we współczesnym społeczeństwie: 

poszukiwania jego jedności czy tworzenie podziałów; 

-  Procesy globalizacji we współczesnym świecie oraz perspektywy państw Europy 

Środkowo-Wschodniej; 

-  Problemy migrantów we współczesnym świecie; 

-  Wpływ migracji na więzy rodzinne; 

-  Mniejszości etniczne, religijne i inne oraz sposoby przeciwdziałania dyskryminacji; 

-  Osoby starsze: problem ich uczestnictwa w dzisiejszym rynku pracy; 

-  Praca socjalna w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych: specyfika 

pracy i ich wspólpraca; 

-  Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia; 

-  Opieka nad starszymi: podmioty i narzędzia realizacji. 

Przed rozpoczęciem konferencji będzie opublikowany zbiór materiałów. Materiały zostaną 

opublikowane w  języku oryginalnym. 



Warunki uczestnictwa: prosimy wypełnić i nadesłać aplikację i materiały do wystąpienia, 

przygotowane zgodnie z wymaganiami, przed 20 marca 2015 roku na adres: 

socio.nulp@gmail.com 

Dо 22 marca 2014 roku wszyscy zostaną powiadomieni o wynikach konkursowego 

doboru uczestników konferencji. 

Uczestnictwo w konferencji obejmuje odpłatność w kwocie 10EUR, (cena zawiera: 

program konferencji, zbiór materiałów, kawę i poczęstunek). Uczestnicy mogą zapłacić 

przelewem bankowym lub pocztowym. Dane do przelewu zostaną umieszczone w zaproszeniu. 

Przejazd, pobyt i wyżywienie – na koszt uczestników. Komitet organizacyjny konferencji 

może podać uczestnikom informacje o miejscach i warunkach pobytu. 

W sprawach dotyczących konferencji prosimy zwracać się do: 

Iryna Bojko – +38(097)4994222, boiko.ira.ua@gmail.com  

Bohdana Gurij – +38(096)3986531, danusja_lviv@yahoo.com 

 

 Szczegółowe wskazówki edytorskie: 

1. Objętość artykułu  - do 3 stron, format А4, interlinia: 1,5 

2. Marginesy: wszystkie  – 2 cm. 

3. Czcionka podstawowa: Times New Roman 12 pkt. 

4. Imię i nazwisko autora oraz imię i nazwisko kierownika naukowego, stopień/tytuł naukowy  

prosimy umieścić w prawym górnym rogu nad tekstem. Poniżej – nazwa instytucji (kursywa),  

dwie spacje – nazwa artykułu wielkimi literami, niżej  – tekst. Włączone dzielenie wyrazów 

niedozwolone. Przypisy (jeżeli są) – czcionka 12. Tekst wyjustowany. 

5. Komitet organizacyjny ma prawo do redagowania materiałów konferencji. 

6. Materiały do publikowania prosimy przesyłać pod adres е-mail: socio.nulp@gmail.com. 

7. Czas prezentacji konferencji – do 5 min. 

8. Na potrzeby występu można przygotować prezentację multimedialną. 

9. Jeżeli występ jest zaplanowany w języku polskim lub rosyjskim, to prezentację 

multimedialną warto przetłumaczyć na język ukraiński lub angielski. 

 

Przykład przygotowania artykułu 

Iryna Boiko ( Imię i nazwisko) 

Stopień/tytuł naukowy kierownika naukowego, imię i nazwisko 

Національний університет «Львівська політехніка»( Uczelnia) 

 

DYSKURS ANALIZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 (TYTUŁ ARTYKUŁU) 

…………………………………………………………………………… 

PRZYPISY: (Przykłady przypisów: http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-

literatury) 

  

mailto:socio.nulp@gmail.com
mailto:ira.ua@gmail.com
mailto:danusja_lviv@yahoo.com
mailto:socio.nulp@gmail.com
http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury
http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury


                                                       

 
 

 

ZGŁOSZENIE 

do uczestnictwa w V Ogólnoukraińskiej  Konferencji Młodych Naukowców  pod tytułem 
«Socjologia-Praca socjalna-rozwiązywanie problemów społecznych» 

 

Imię i nazwisko uczestnika:  

 

 

Tytuł referatu ( artykułu)  

 

 

 

Nazwa instytucji: 

Adres: 

 

 

 

Specjalność  

 

Rok studiów  

Imię i nazwisko kierownika 

naukowego  

 

 

 

Stopień/tytuł naukowy 

kierownika naukowego 

 

telefon   

E-mail  

POTWIERDZAM chęć wygłoszenia referatu*:  tak       nie   

Złożę opracowanie do publikacji bez udziału w konferencji      tak   

Potwierdzam udział:                                   ТАК / NIE.  

Potrzebuję sprzętu multymedialnego:                   ТАК / NIE.   

Potrzebuję informacji o noclegach :                      ТАК / NIE.   

 



 

 


