КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні науковці, викладачі, докторанти, аспіранти!
Запрошуємо вас 24–25 вересня 2021 року взяти участь у
XVIII Міжнародній науково-практичній конференції
«ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ.
Суспільство та держава: 30 років незалежності України»
30 років новітньої державної незалежності України – це період
багатовимірних і все ще незавершених суспільно-політичних,
економічних, соцієтальних та соціокультурних трансформацій
суспільства та держави. Особливостями цього періоду, які є
актуальними для соціологічних теоретичних та емпіричних досліджень,
є те, що історично модерний проєкт становлення держави та
формування громадянської нації в Україні відбувається в постмодерних
обставинах глобального інформаційного світу. Соціологічні підходи до
вивчення суспільно-політичної трансформації в Україні від колишньої
радянської республіки до демократичної по-європейськи орієнтованої
держави фіксують складну, часто суперечливу динаміку змін в
соціальній структурі, соціально-економічних відносинах, в політичних
та соціокультурних установках, цінностях та орієнтаціях масової
свідомості. За цей період проявилися відмінності та особливості

вітчизняної суспільної трансформації у порівнянні із загалом успішними
політичними, економічними та інституціональними модернізаціями в
колишніх соціалістичних країнах Центральної та Східної Європи.
Вітчизняна 30-річна історія у соціологічному розумінні – це також
період появи та формування нового покоління, яке народилось,
соціалізувалось і стало соціально активним вже у незалежній Україні.
Водночас зміни в різних сферах суспільної життєдіяльності виявляють
конфліктний
спротив
та
гібридне
відтворення
старого
інституціонального спадку в країні. Соціальний драматизм 30-річного
періоду вітчизняної історії позначений багатьма знаковими подіями,
зокрема двома протестними Майданами 2004 і 2013–2014 років,
початком російсько-української війни, окупацією Криму та військовим
конфліктом на сході з його довготривалими соціальними та
соціогуманітарними наслідками, включаючи проблеми більш ніж
півтора мільйонів вимушених переселенців, і нині – сучасними
соціальними проблемами пандемії Covid-19.
Метою конференції є обговорення соціальних змін, складної
динаміки та проблем 30-річного періоду розвитку України з усіма
особливостями цієї трансформації у соціологічній перспективі.
Робота конференції буде організована за трьома тематичними
секціями та двома круглими столами

Тематичні секції:
1. «Капіталізм
по-українськи:
соціально-економічні
та
інституційні траєкторії трансформації»
2. «Державність у вимірах демократії: роль еліт і громадянського
суспільства»
3. «Українське суспільство: колективні ідентичності та цінності»

Круглі столи:
4. «Історія та сьогодення емпіричної соціології як приклад впливу
академічної науки на становлення держави та громадянського
суспільства»
5. «Соціологія та українське суспільство: 30 років разом»
Важливі дати:
20.09.2021

крайній термін реєстрації для участі в конференції та
подання тез доповідей;
21–22.09.2021 сповіщення про прийняття тез доповідей;
22.09.2021
оприлюднення та розсилання програми конференції;
24–25.09.2021 проведення конференції.

Місце проведення конференції:
Конференція відбудеться у змішаному режимі із застосуванням
дистанційних технологій.
Адреса проведення: м. Київ, просп. Глушкова 4-Д, факультет
соціології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, к. 504.
Посилання на відеоконференції будуть вказані у програмі
конференції, яка розсилатиметься учасникам 22.09.2021 р.

Робочі мови конференції:
українська, англійська.

Для участі у конференції слід до 20 вересня 2021 року:
1. Заповнити форму учасника конференції:
https://forms.gle/P3JcEhurfdoRr74y5
2. Надіслати
на
електронну
адресу
оргкомітету
org@soc.univ.kiev.ua електронний варіант тез у файлі формату
.doc або .docx (назва файлу «Номер напряму роботи
конференції»_«Прізвище та ім’я доповідача латинкою»
(Наприклад: 1_PetrenkoPetro.doc). Один доповідач може
виступати автором або співавтором лише в одній публікації.
Публікації з більш ніж трьома співавторами до друку не
приймаються.
3. Надіслати
на
електронну
адресу
оргкомітету
org@soc.univ.kiev.ua електронну копію квитанції про сплату
організаційного внеску.
Тема листа: «Проблеми розвитку соціологічної теорії – 2021»
Вартість участі у конференції:
Оргвнесок – 150 грн., сплачують усі учасники конференції
(передбачає часткове покриття витрат на технічну підтримку
заходу та публікацію збірки матеріалів).
Кошти слід переказувати на банківську картку, номер якої учасники
отримають у листуванні.
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 5 стор. (не більше 10 000 знаків) формату А4,
орієнтація – книжкова, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, шрифт
Times New Roman, поля усі - 20 мм.
Перший рядок – назва доповіді (літерами верхнього регістру,
вирівнювання по центру). Другий – прізвище та ім’я автора
(вирівнювання за правим краєм). Третій – місце роботи (навчання),
ORCID (якщо є; вирівнювання за правим краєм, 12 кегль).
Четвертий – електронна адреса автора-кореспондента (тобто
автора, чия електронна адреса вказуватиметься в збірці тез для
листування із зацікавленими читачами; 12 кегль, вирівнювання за
правим краєм).
Далі – текст тез доповіді, вирівняний за шириною з абзацним
відступом 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). Кегль списку – 12. Оформлювати
джерела рекомендуємо за допомогою ресурсу vak.in.ua.
Приклад оформлення тез наведено на веб-сторінці
конференції.
Для студентів та аспірантів обов’язковою є рецензія
наукового керівника.
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).
УВАГА!

Оргкомітет залишає за собою право здійснювати відбір і
редагування надісланих матеріалів. Всі тези пройдуть обов’язкову
перевірку на унікальність за допомогою сервісу «Unicheck». Роботи,
що містять елементи плагіату, будуть відхилені без повернення
організаційного внеску.
Звертаємо вашу увагу, що тексти із більш ніж трьома
співавторами прийматися не будуть. Крім того, одна особа може
фігурувати як автор або співавтор лише в одній публікації.
Реєстраційну форму має заповнювати кожен співавтор окремо (при

цьому вказуючи електронну скриньку одного й того самого авторакореспондента,
тобто
автора,
чия
електронна
адреса
вказуватиметься в збірці тез для листування із зацікавленими
читачами). Автори несуть відповідальність за підбір і достовірність
наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв.

КОНТАКТИ:

Web:
Е-mail:
Довідки за телефоном:
Секретар конференції:
Технічні секретарі конференції:

https://socknu.wixsite.com/issues
org@soc.univ.kiev.ua
050-249-14-32
к.соц.н. Євгенія Мороз (morozeo@knu.ua)
Микола Бондаренко (nickybond@knu.ua)
Ярослава Братусь (bratus.yara@gmail.com)

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

