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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 

 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Придніпровські соціологічні читання», яка відбудеться 4 жовтня 2019 року. Місце проведення: 

м. Дніпро, перший корпус Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

аудиторія  720. 

Реєстрація учасників: з 9.00 до 10.00. 

Початок роботи конференції: о 10:00. 

Мови конференції: українська, англійська. 

 

Планується робота секцій за такими напрямами: 

 Міграційні процеси в соціологічному вимірі  

 Соціальний порядок і безпека в суспільстві ризику 

 Соціальні девіації сучасного суспільства 

 Релігії і міжконфесійні відносини в дзеркалі соціології 

 Особливості формування урбаністичної культури в сучасному суспільстві  

 Культурні різноманіття і міжкультурна комунікація в сучасному світі 

 Стратегії цивілізаційного розвитку: можливості соціального прогнозування 

 Політична культура й ідеологія 

 Проблеми нерівності і конфліктогенний потенціал сучасного суспільства 

 Соціокультурні модуси розвитку сучасного суспільства: традиції та інновації 

 Ціннісні пріоритети суспільства: минуле, теперішнє, майбутнє 

 Соціологічна теорія у (пост)сучасну добу 

 

Збірник матеріалів конференції вийде після конференції (граничний термін видання 

збірнику – один місяць після проведення заходу). Електронні версії збірникубудуть розміщені на веб-

сайті університету. 

 

Вимоги до публікацій: тези (матеріали) оформлюються в текстовому редакторі WORD (шрифт 

14, Times New Roman, інтервал 1,5). Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, 

абзацний відступ – 1 см. У правому верхньому кутку: ініціали і прізвище автора (авторів). Назва – по 



центру, заголовними літерами. Перелік літератури подавати в кінці статті після слів «Література» в 

алфавітному порядку або у порядку згадування в тексті. Посилання наводяться у тексті у квадратних 

дужках. Обсяг матеріалу, представленого у такому вигляді, повинен бути від 2 до 6 сторінок.  

За бажанням учасників конференції та рекомендацією оргкомітету конференції матеріали 

доповіді можуть бути опубліковані як стаття в альманаху «Грані» (за вимогами редакції, які 

наведені за посиланням: http://grani.org.ua/index.php/journal/pages/view/for-authors), що є фаховим 

виданням із соціологічних, історичних, політичних та філософських наук. 

 

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який включає організаційні витрати 

на проведення конференції, видання програми і збірнику матеріалів конференції. Організаційний 

комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірника матеріалів та програми заочним учасникам 

конференції. 

Для очних учасників організаційний внесок становить 25 грн. за одну сторінку тексту. 

Для заочних учасників організаційний внесок становить 40 грн. за одну сторінку тексту. 

Доктора наук, за умови одноосібної доповіді, організаційний внесок не сплачують. 

 

Учасники конференції мають до 1 жовтня 2019 року включно надіслати на адресу 

електронної поштиc onf.socio.dnepr@gmail.com : 

1) заявку на участь у конференції (зразок додається), 

2) текст тез доповіді. 

 

До участі запрошуються науковці, громадські активісти, аспіранти та студенти. 

З питань конференції звертатися до відповідального секретаря оргкомітету професора 

кафедри соціології ДНУ Ходус Олени Володимирівни. 

Контактний телефон: (056) 374-98-65, (067) 565-43-59. 

e-mail: conf.socio.dnepr@gmail.com ; hodus2@ukr.net 

 

Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, кім. 701, 702. 

 

Оплата організаційного внеску здійснюється після повідомлення оргкомітету про прийняття 

матеріалів до друку за реквізитами, вказаними у листі, який має надійти до учасника на його 

електронну адресу. 

Зразок оформлення заявки: 

ЗАЯВКА 
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Придніпровські соціологічні читання» доповідь 

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________ 

Місце роботи (навчання) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Науковий керівник:* 

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю) _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Поштова адреса, телефон (обов’язково) ___________________________________________ 

Електронна адреса (обов’язково) _________________________________________________ 

Тема наукової доповіді: _________________________________________________________ 

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Дистанційна 

Паперовий примірник збірника (необхідне підкреслити):  

                                                                  Потрібний – кількість примірників __ / Непотрібний 
* заповнюється для студентів та аспірантів. 
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