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Інформаційне повідомлення 
 

Кафедра соціології та масових комунікацій Криворізького державного педагогічного 
університету 24-25 листопада 2022 року в очному і онлайн режимі проводить VII Міжнародну 
науково-практичну конференцію «Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу». 

 

Мета конференції – обговорення співтовариством академічних соціологів актуальних 
питань функціонування й розвитку соціуму та людини в сучасних умовах, презентації 
наукових досягнень, обміну досвідом проведення теоретичних і прикладних досліджень 
взаємовпливу інформаційного суспільства і природи в умовах глобалізаційних викликів. 

 
В роботі конференції плануються наступні секції: 
1. ТЕОРЕТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ / Загальна соціологічна теорія і спеціальні та галузеві 

соціологічні теорії у поясненні взаємовідносини суспільства та природи в їх історичному 
розвитку і сучасному стані. 

2. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / Методологія і методи 
дослідження взаємовпливу інформаційного суспільства, людини і природи. 

3. ПРИКЛАДНА СОЦІОЛОГІЯ / Предметне поле соціологічних досліджень у системі 
«Суспільство-Інформація-Природа» (біосфера і ноосфера як площини взаємодії 
інформаційного суспільства з природою, процеси глобалізації, індустріалізації, регіоналізації, 
соціальна нерівність в інформаційному суспільстві, відкриття альтернативних джерел 
енергії, особливості взаємовпливу інформаційного суспільства і природи на глобальному та 
регіональному рівнях, соціальні комунікації в інформаційному суспільстві, інсайти війни). 

4. СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ / Ціннісно-нормативний, соціально-економічний та 
інвайроментальний аспекти гармонізації системи «Інформаційне суспільство-Людина-
Природа» (проблеми і перспективи розвитку інформаційного суспільства, моделювання 
соціально-екологічних процесів в умовах глобальних викликів (пандемій, війн, техногенних 
катастроф), формування соціальних технологій екологічної культури, свідомості цифрової 
людини, екологічного виховання; державне управління у сфері соціальної екології). 

 
Публікація матеріалів конференції планується в одному з двох видань, які включено 

до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі соціальних наук (054 – 
Соціологія): 

1. «Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики» (технічні вимоги: 
http://soctech-journal.kpu.zp.ua/avtoram). 

2. «Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації» (технічні вимоги: 
http://www.zhu.edu.ua/journal_cpu/index.php/der_sc/about/submissions#authorGuidelines). 

 
Оплата статті здійснюється відповідно до редакційних умов журналів за банківськими 

реквізитами, означеними на офіційних сайтах, після прийняття до друку. 
Дедлайн подання матеріалів для публікації статей – 10 листопада 2022 р. 

 
Також планується видання монографії «Сучасний стан і перспективи досліджень у 

системі «Суспільство-Інформація-Природа»» з присвоєнням їй номера ISBN. Стаття до 
монографії повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає 
результати оригінальних досліджень автора. Обсяг статті не менше 20 сторінок: формат А4 
через 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, розмір 14, поля з усіх сторін – 20 мм. Кількість 
авторів не може перевищувати п’яти осіб. Мова публікації: українська, англійська. 

Загальна структура статті: 



• прізвище та ініціали автора та назва статті (мовою статті); 
• науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи 

(англійською мовою незалежно від мови публікації). У разі подання розділу до монографії 
українською мовою автори додатково подають назви свого розділу та усіх його структурних 
елементів (підрозділів) англійською. 

• матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних 
за обсягом параграфи і висновок (1 сторінка), анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити 
проблематику та результати дослідження); 

• у статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної 
літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок 
за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word. 

Список використаних джерел подається мовою оригіналу та оформлюється з 
урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

 
Участь у підготовці матеріалів до колективної наукової монографії є 

безкоштовною! 
 

Дедлайн подання матеріалів для участі у монографії – 20 листопада 2022 р. 
 
 
Запрошуємо до участі у конференції та сподіваємося на плідну співпрацю! 
 
З повагою, Голова організаційного комітету, завідувачка кафедри соціології та масових 

комунікацій Криворізького державного педагогічного університету, кандидат соціологічних 
наук, доцент Ірина Грабовець (iryna.hrabovetz@kdpu.edu.ua). 

 
 
З усіх питань звертайтеся до членів організаційного комітету: 
Людмила Калашнікова (lvkalashnikova198@gmail.com); 
Алла Лобанова (lobanova-as@ukr.net). 
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