
Ш ан о в н і  к ол е г и !

Запрошуємо  викладачів,  науковців,
аспірантів  та  студентів  взяти  участь  в
Міжнародній  науково-практичній
конференції  «Сучасна сім’я: проблеми та
перспективи»,  яка  відбудеться  07  квітня
2015  року у  Дніпропетровському
національному  університеті  залізничного
транспорту ім. академіка В. Лазаряна (вул.
Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ, ауд. 314).

Програма  конференції  передбачає
роботу за наступними напрямами:
1. Материнство  й  гендер  у  світі

соціокультурних  трансформацій
початку ХХІ ст. 

2. Гендерні  стереотипи  та  гендерна
рівність  у  новому  соціокультурному
контексті ХХІ ст.

3. Сім’я:  законодавча  база  й  правові
аспекти.

4. Від гендерних ідеологій до дискусії про
студентську  сім’ю  (аналіз  вибіркового
анкетування  студентів  університетів
м. Дніпропетровська).

5. Сучасна  егалітарна  сім’я:  українські
реалії та закордонний досвід. 

Робочі мови конференції: 
українська, російська, англійська.

Регламент проведення конференції
07.04.2015 р.

9.00-10.00 – реєстрація учасників
10.00-13.00 – пленарне засідання
13.00-14.00 – обідня перерва
14.00-17.00 – пленарне засідання

Науковий комітет конференції

Пшінько О. М. – голова наукового комітету,
д-р  техн.  наук,  проф.,  ректор
Дніпропетровського  національного
університету залізничного транспорту ім. акад.
В. Лазаряна.

Власова  Т.І.  –  заступник  голови  наукового
комітету,  д.філос.н.,  проф.,  зав.  каф.  філології
та  перекладу Дніпропетровського
національного  університету  залізничного
транспорту ім. акад. В.Лазаряна.

Жанг  Гуоджин  –  декан  Інституту
міжнародної  освіти  Університету  транспорту
м. Ланьчжоу, Китай.

Вітаутас  Лінгайтіс  –  доктор  філософії
Вільнюського  технічного  університету  імені
Гедемінаса, Республіка Литва. 

Сатова  Раушан  Кулмагамбетовна,
виконавчий  директор  з  наукової  роботи  та
співробітництву  Казахської  академії
транспорту та комунікацій ім. М. Тинишпаева,
Республіка Казахстан. 

Організаційний комітет:

Пшеничников О.П. – директор департаменту
фізичної  культури  і  спорту,  сім’ї  та  молоді
Дніпропетровської облдержадміністрації.

Пінчук  О.П.  –  директор  ТОВ  «НВП
«Укртрансакад».

Власова О. П. – к.філос. н, доц. каф. філософії
та  соціології;  директор  Центру  гендерних
досліджень.

Колієва  І.А.  –  старший  викладач  кафедри
філології та перекладу.

Федорова A.A. – iнженер з якості ТОВ «НВП
«Укртрансакад»

Масур  Г.С.  –  фахівець  Центру  гендерних
досліджень.



За  результатами  роботи  конференції  буде
опублікована  монографія  колективу  авторів.
Статті,  оформлені  за  вимогами  ДАК України,
необхідно  подати  в  оргкомітет  конференції  до
29.03.2015р. в електронному варіанті. 

Публікація  набирається  в  текстових  редакторах
Word  for  Windows  версії  7  та  вище,  формат  А4
розширення *.doc. Поля: ліве та праве – по 2,55 см.,
верхнє  –  1,8  см,  нижнє  –  3,0  см.  Основний текст
друкується шрифтом Times New Roman Cyr 14  пт,
інтервал між рядками - півтора.

Послідовність  викладу  матеріалу  в  статті:  назва
(шрифт  напівжирний,  14  пт,  набирати  рядковими
буквами по центру);  через один рядок по центру –
прізвище  та  ініціали  автора;  через  один  рядок  –
текст статті з вирівнюванням по ширині. Абзацний
відступ на 0,7 см від початку рядка. Вирівнювання
по ширині, відступ зліва та справа 20 см, абзаци не
відокремлюються  один  від  одного.  У  тексті  не
повинно бути «жорстких» переносів. Посилання – в
тексті  в  квадратних дужках.  Перелік використаних
джерел  та  літератури  подається  в  кінці  тексту  в
алфавітному порядку.  Таким чином,  посилання на
джерело в тексті має виглядати так [6, с. 16].

Стаття повинна містити не менше 10 сторінок.
Автор  має  надати  стислу  інформацію  про  свою
наукову  діяльність,  яка  буде  представлена  в
монографії. 

Вартість публікації – 20 грн. за одну сторінку.

ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  ТЕЗ
Шрифт  Times  New  Roman  Cyr  12  пт,

міжрядковий інтервал  – 1,0;  формат  А4 з  полями:
ліве - 30 мм, праве - 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє –
20 мм. Обсяг тез: 1-2 сторінки.

Послідовність надання матеріалів у тезах: назва
доповіді  (шрифт  жирний,  набирати  прописними
літерами  по центру);  через  один рядок  рядковими
літерами по центру –  прізвище й ініціали авторів,
організація; через один рядок – текст тез доповіді з
вирівнюванням по ширині. 

Тези, що не відповідають вимогам, науковому рівню
та тематиці конференції, без електронної версії або подані
пізніше встановленого терміну не розглядатимуться! 

Тези  буде  опубліковано  до  початку  роботи
конференції.

Організаційний внесок складає 50 грн. Оплата
здійснюється  за  нижченаведеними  банківськими
реквізитами.  Кінцевий  термін  банківського
перерахування  організаційного  внеску  та  надання
копії чеку – 15 березня 2015 року. 

Банківські  реквізити для  перерахування
організаційного внеску та плати за публікацію статті:

ТОВ «НВП «Укртрансакад», 
т. +38 056 377 46 79 (Федорова Альона Анатоліївна)
ЄДРПОУ 32406215, ІПН 324062104634
п/р  № 260074995601 в  АТ «Банк  «Фінанси  та  Кредит»,
МФО 307231

Призначення платежів: 
1.  «За  організацію участі  в  конференції  «Сучасна  сім’я:
проблеми та перспективи» за (ПІБ) в сумі 50 грн. »
2. «За публікацію статті (___стор.) за (ПІБ) в сумі ___грн.»

Тези, заявку та копію квитанції про переказ 
оргвнеску надсилати за ел. адресою: 
conf_family@i.ua

Початок  роботи  конференції  07.04.2015  р.  о
10.00 в ауд. 314.

У  разі  необхідності  можливо  самостійно
забронювати місця в готелях:
«Дніпропетровськ»
м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 33
http://dnipro-hotel.dp.ua
«Гвардійська»
м. Дніпропетровськ, вул. Погребняка, 21
Тел. (0562) 374-22-13
«Рассвет»
м. Дніпропетровськ, вул. Ю.Фучика, 30
http://www.hotel-rassvet.com.ua/

Телефони для довідок: 
063 574 26 97 Анна Сергіївна
098 663 57 02 Ірина Анатоліївна

Усі  витрати,  пов'язані  з  участю  в  конференції
(проїзд,  проживання,  харчування),  –  за  рахунок
учасників конференції. 

Заявка

на участь у Міжнародній
науково-практичній конференції

«Сучасна сім’я: проблеми та перспективи»

1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) 
_____________________________________________
2. Посада, вчений ступінь, звання 
_____________________________________________
3. Організація (повністю і абревіатура) 
_____________________________________________
4. Поштова адреса 
_____________________________________________
5. Телефон, факс (з кодом міста), Е-mail 
_____________________________________________
6. Назва напряму і доповіді (якщо планується) 
_____________________________________________

Планую:
o Виступити з доповіддю (10-15 хв)
o Надрукувати статтю

_______      _____________________
дата                       підпис

Адреса університету:
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ, 49010,

Україна

Проїзд:

– від центрального залізничного вокзалу
трамваєм  №  1  до  кінцевої  зупинки  або
маршрутним  таксі  №  101  до  зупинки
«Транспортний університет»;

– від аеропорту 
маршрутним  таксі  №  109  до  зупинки
«Транспортний університет».

http://www.hotel-rassvet.com.ua/


ДЕПАРТАМЕНТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ,
СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА

ТОВ «НВП «УКРТРАНСАКАД»

Міжнародна
науково-практична конференція

«Сучасна сім’я: 
проблеми та перспективи»

07 квітня 2015

Дніпропетровськ 
2015
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