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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 
 

 

Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 

200-річчя  

створення першої профспілкової організації на 

українських землях: 

«Історія зародження і розвиток профспілкового руху 

 в Україні», 
 

яка відбудеться 9 листопада 2017 року  

у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

 (м. Львів, вулиця Університетська, 1) 

 

 

 
 

 

 



Шановні колеги! 

 

Оргкомітет конференції запрошує вас взяти участь у роботі  Міжнародної 

науково-практичної конференції з нагоди 200-річчя створення першої 

профспілкової організації на українських землях: «Історія зародження і 

розвиток профспілкового руху в Україні», яка відбудеться 9 листопада 2017 

року на базі Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Тематичні напрями конференції: 

 

1. Історія виникнення профспілкового руху в Україні. 

2. Профспілки сьогодні: проблеми та перспективи розвитку. 

3. Історія профспілкового руху в Європі. 

 

Збірник тез буде підготовлено до конференції. У збірнику матеріали 

публікуються в авторській редакції. Відповідальність за науковий рівень тез 

доповідей, обґрунтованість висновків, наявність плагіату несуть автори. 

За підсумками конференції буде видано збірку матеріалів до якої увійдуть 

основні доповіді та рекомендації. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

Для участі в конференції слід надіслати:  

– заявку на участь у конференції (зразок додається); 

– тези доповіді із зазначенням тематичного напряму конференції та прізвища 

автора;  

Оргкомітет залишає за собою право не приймати до друку матеріали, які не 

відповідають тематиці або оформленні з порушенням вимог. 

 

Після одержання і розгляду матеріалів оргкомітет інформує авторів про їх 

прийняття. 

Термін подання матеріалів – до 1 жовтня 2017 року 
 

Вимоги до оформлення: тез доповідей приймаються у форматі Word (*.doc) обсягом 5-7 

сторінок формату А-4, з інтервалом 1,5. Поля: всі – по 2 см, абзац – відступ на 1,27 см. 

Шрифт: Times New Roman, розмір – 14. Назва пишеться великими літерами (шрифт: Times 

New Roman, розмір – 14), виділяється напівжирним та розміщується в центрі. Після назви 

доповіді праворуч – прізвище та ініціали автора(ів), посада, місце роботи або 

навчання. Для графіків і таблиць використовуються утиліти, що вмонтовані у Word.  

Доповіді надсилати в електронному варіанті на електронну пошту за адресою: 

rovchak@fpsu.org.ua;   kharchenko@fpsu.org.ua. 

 
 

Фінансові умови:  

 

Витрати на відрядження (проїзд, проживання) оплачуються за рахунок 

учасників. 

Іногороднім пропонуються місця у готелі Львівського національного 

університету. 

mailto:rovchak@fpsu.org.ua
mailto:kharchenko@fpsu.org.ua


ЗАЯВКА  

НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь,  вчене 

звання 

 

Місце роботи (навчання)  

Посада  

Поштова адреса (з індексом)  

Контактний телефон  

E-mail  

Назва секції  

Назва доповіді  

Форма участі: 

– виступ з доповіддю 

– участь у якості слухача 

– тільки публікація статті 

 

 

 

 

 

Контактні телефони: 

 

Департамент профспілкового руху 

та зв’язків з громадськими організаціями апарату ФПУ: 

(044) 289-42-02, 289-72-61 

 

Об’єднання профспілок Львівщини: 

(0322) 35-69-20 

 

 

 
Адреса оргкомітету: 

Федерація профспілок України, 

вул. Шота Руставелі, 39/41, 

м. Київ-19, 01601, тел./ф.: 289-55-80 
e-mail: fpsu@fpsu.org.ua 


