
До уваги студентів та аспірантів! 

 

Запрошуємо Вас до участі у щорічній студентській 

науковій конференція філософського факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка "Дні науки 2016", яка відбуватиметься 11–

12 травня 2016 року.  

 

 

 

Конференція проводитиметься за такими науковими 

секціями, як: 

 культурологія; 

 політологія; 

 психологія; 

 філософія.  

 

Планується проведення круглих столів і майстер-

класів. За результатами конференції буде опубліковано 

збірник наукових статей і тез учасників конференції. 

 

Для участі у конференції необхідно до 20 квітня 

2016 р. надіслати свою статтю або тези виступу на 

конференції на електронну адресу керівника відповідної 

наукової секції, зокрема секції: 

 культурології: sinkevico@ukr.net (керівник 

секції – Сінькевич Ольга Борисівна); 

 політології: gennadijshipunov@yandex.ua 

(керівник секції – Шипунов Геннадій 

Володимирович); 

 психології: snpt07@gmail.com (керівник секції – 

Галецька Інна Іванівна); 

 філософії: yevhenlaniuk@gmail.com (керівник 

секції – Ланюк Євген Юрійович) 

з вказанням Прізвища та Імені автора статей або 

тез, міста і місця навчання (в тім числі факультету 

та кафедри), обраної наукової секції, теми статті чи 

тез виступу. Студенти-учасники конференції подають 

статті чи тези, завізовані підписом наукового керівника 

або завідувача кафедри чи з їхніми рецензіями. Тези 

статей чи виступів публікуватимуть без додаткового 

літературного редагування. 

 

Організаційний комітет залишає за собою право 

відбору матеріалів статей і тез для друку, а також 

має право відхилення статей чи тез виступів, які не 

відповідають тематиці конференції, обраним науковим 

секціям чи встановленим вимогам до оформлення. 

 

Вимоги до оформлення статей і тез виступів на 

науковій конференції "Дні науки 2016": 

 обсяг рукопису: до 2 сторінок формату А4, 

кегль 12, шрифт Times New Roman, міжрядковий 

інтервал одинарний; абзацний відступ – 1 см; 

 поля: знизу, зверху, зліва та справа – 2 см; 

 посилання в квадратних дужках одразу після 

цитування і за алфавітним порядком у списку 

використаних джерел; 

 

 список використаних джерел в алфавітному 

порядку після тексту статті/тез виступу: спершу 

кирилицею, потім латиницею (відповідно до 

національного стандарту). 

 

Зразок оформлення статей або тез виступу на 

конференції "Дні науки 2016" 

 

Віталій Литвин 

Львівський національний університет імені Івана 

Франка (філософський факультет, кафедра політології) 

 

Напівпрезидентська система правління з 

інститутом номінального президента 

 

Текст статті чи тез виступу (абзацний відступ – 

1 см) [5, с. 276–277]. Вирівняно по ширині. 

 

Список використаних джерел 

1. Джерела (за алфавітом). 

2. Спершу кирилицею, потім латиницею. 

 

Робочі мови конференції: українська, польська й 

англійська.  

 

Адреса організаційного комітету і місце проведення 

конференції "Дні науки 2016": Україна, м. Львів, 

Львівський національний університет ім. І. Франка, 

філософський факультет, вул. Університетська 1.  

 

За додатковою інформацією прохання звертатись 

до заступника декана філософського факультету з 

наукової роботи Литвина Віталія Сергійовича 

(0989649851, lytvyn.vitaliy@gmail.com) або пишучи 

на електронні скриньки керівників відповідних секцій 

наукової конференції. 
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