
      
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
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КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 
 

Шановні науковці, викладачі, докторанти, аспіранти! 
 

Запрошуємо Вас 18–19 грудня 2020 взяти участь у 
XVII Міжнародній науково-практичній конференції 

 
 
 

«ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19» 
 

 
Напрями роботи конференції: 

1. «Теоретичний плюралізм та інноваційні дослідницькі стратегії в 
соціології» 

2. «Пандемія COVID-19: виклики для методології та методів дослідження» 
3. «Рефлексивні процеси в сучасній теоретичній соціології та розвиток 

методології дослідження новітніх соціальних змін». 
 
Важливі дати:  

 
01.12.2020 крайній термін реєстрації для участі у конференції та 

подання тез доповідей 
11-12.12.2020 повідомлення про прийняття тез доповідей 
19-20.12.2020 проведення конференції 
 



 
Місце проведення конференції: 
Конференція відбудеться із застосуванням дистанційних технологій 
(про платформу буде повідомлено додатково учасникам). 
 

Робочі мови конференції: 
українська, англійська. 

 
Для участі у конференції слід до 1 грудня 2020 року: 
1. Необхідно заповнити форму учасника конференції: 

https://forms.gle/rUJVMfJHcqmtNdoNA 
2. Надіслати на електронну адресу оргкомітету org@soc.univ.kiev.ua електронний 

варіант тез (назва файлу «Номер напряму роботи конференції»_«Прізвище 
доповідача латинкою» (Наприклад: 1_Kozak.doc). Один доповідач може подавати 
декілька тез доповідей за різними напрямами роботи конференції. 

  
3. Надіслати на електронну адресу оргкомітету org@soc.univ.kiev.ua електронну копію 

квитанції про сплату організаційного внеску.   
Тема листа: Проблеми розвитку соціологічної теорії. 
 
Вартість участі у конференції:  
Оргвнесок – 100 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття 
витрат на технічну підтримку заходу та публікацію збірки матеріалів).  
Кошти переказувати на банківську картку: 
5168 7573 4369 7175 (Сазонова Валерія Віталіївна) 
При відправленні переказу просимо сплачувати банківську комісію.  

 
За результатами конференції буде видано збірку матеріалів у електронному вигляді та 
розміщено її у відкритому доступі. Для учасників буде також можливість замовляти 
паперові примірники збірки. 
Вартість примірника збірки тез: 

• електронна версія – безкоштовно; 
• паперовий примірник – 200 грн. (сплачуються додатково до оргвнеску).  

 
Вимоги до оформлення тез доповідей.  

Обсяг до 3 стор. (не більше 5 000 знаків) формату А4,  орієнтація – книжкова, кегль 14, 
міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, поля усі - 20 мм. 

Перший рядок - назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання 
по центру). Другий – прізвище та ініціали автора, місце роботи (навчання) (шрифт жирний, 
вирівнювання по правому краю). 

Далі – текст тез доповіді, вирівняний за шириною з відступом зліва 1,25 см 
Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2: 56], де перше число 

означає порядковий номер у списку використаних джерел, наступні – номер сторінки. 
Список використаних джерел розміщується після тексту і повинен бути 

оформлений відповідно до чинних в Україні стандартів бібліографічного опису 
(затверджені наказом ВАК України від 29 травня 2007 року – див. приклади оформлення). 

Для студентів та аспірантів обов’язковою є рецензія наукового керівника. 
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Подаючи тези до оргкомітету, автори тим самим засвідчують, що під час 
проведення дослідження і підготовки доповіді (тез) вони дотримувались етичних вимог, 
зокрема, Кодексу етики Міжнародної соціологічної асоціації (ISA), Кодексу соціолога 
Соціологічної асоціації України  (САУ). 

Оформлення списку використаних джерел. Оформлювати джерела рекомендуємо 
за допомогою ресурсу vak.in.ua. 

 
 
УВАГА!  
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не 
відповідають вимогам, тематиці конференції, містять ознаки академічної 
недоброчесності та не становлять наукової цінності. 
 
 
КОНТАКТИ 
 

Web:     https://socknu.wixsite.com/issues  
Е-mail:     org@soc.univ.kiev.ua 
Довідки за телефоном::  099-349-43-47 
Секретар конференції: к.соц.н. Людмила Юзва (iuzva@knu.ua) 
Технічні секретарі конференції: 

к.соц.н. Артемій Дейнека (artemiydeineka@knu.ua) 
Валерія Сазонова (org@soc.univ.kiev.ua) 
 
 
 
 

З повагою та в очікуванні плідної наукової співпраці, 
організатори конференції та оргкомітет! 
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