НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ: ФАКТИ, ВІДГУКИ

Запрошення до участі

РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ПРИДНІПРОВСЬКІ СОЦІОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ”
Шановні колеги! Міністерство освіти і науки України, Дніпровська обласна державна
адміністрація, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровське обласне відділення Соціологічної асоціації України, Дніпровський державний
технічний університет, факультет економіки, менеджменту, соціології та філології, кафедра соціології запрошують Вас взяти участь у роботі Регіональної науково-практичної
конференції “Придніпровські соціологічні читання”, яка відбудеться 12 жовтня 2018 р.
Місце проведення: Дніпровський державний технічний університет, факультет менеджменту, економіки, соціології та філології, вул. Дніпробудівська, 2.
Реєстрація учасників: з 9.00 до 10.00.
Початок роботи конференції: о 10:00.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Планується робота секцій за такими напрямами:
1. Міграційні процеси у соціологічному вимірі.
2. Сучасна методологія соціального прогнозування.
3. Соціологія війни та миру.
4. Соціальний порядок і безпека в суспільстві ризику.
5. Соціальні девіації сучасного суспільства.
6. Релігії і міжконфесійні відносини в дзеркалі соціології.
7. Особливості формування урбаністичної культури у сучасному суспільстві.
8. Культурні різноманіття та міжкультурна комунікація у сучасному світі.
9. Стратегії цивілізаційного розвитку: можливості соціального прогнозування.
10. Політична культура й ідеологія.
11. Проблеми нерівності та конфліктогенний потенціал сучасного суспільства.
12. Соціокультурні модуси розвитку сучасного суспільства: традиції та інновації.
13. Ціннісні пріоритети суспільства: минуле, теперішнє, майбутнє.
14. Соціологічна теорія на початку третього тисячоліття.
Збірник матеріалів конференції вийде після конференції (граничний термін видання
збірника – 1 грудня 2018 р.). Електронна версія програми конференції буде надіслана
учасникам до 10 жовтня 2018 р. та розміщена у загальнодоступних електронних бібліотеках, у т.ч. на 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 – 1,25 см. У правому верхньому кутку:
ініціали і прізвище автора (авторів). Назва – по центру, великими літерами. Перелік літератури слід подавати в кінці статті після слів “Список використаної літератури” в алфавітному порядку або у порядку згадування в тексті. Посилання наводяться у тексті у
квадратних дужках. Обсяг матеріалу, поданого у такому вигляді, повинен бути від 2
до 6 сторінок.
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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 наук.
Очні учасники отримують сертифікати встановленої форми.
Студенти можуть брати участь у конференції за умови співавторства з викладачем
або за наявності рецензії кандидата чи доктора наук.
Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який включає організаційні
витрати на проведення конференції, видання програми та збірника матеріалів конференції,
виготовлення сертифіката учасника. Організаційний комітет бере на себе зобов’язання
щодо пересилання збірника матеріалів і програми заочним учасникам конференції.
Для очних учасників організаційний внесок становить 130 грн.
Для заочних учасників організаційний внесок становить 150 грн.
Учасники конференції повинні до 1 жовтня 2018 р. включно подати реєстраційну
форму учасника обов’язково у визначеній формі та окремим файлом з прізвищем
автора/ів.
У заявці просимо зазначити:
1. Прізвище, ім’я та по-батькові (повністю!!!).
2. Місце роботи, посаду та вчене звання; для студентів – назву ВНЗ, факультет,
кафедру, групу і курс навчання.
3. Контактну інформацію (телефон).
4. Назву тез доповіді/статті та напрям.
5. Формат участі: очна/он-лайн.
6. Електронну адресу для розсилки матеріалів і сертифікатів.
Тези (матеріали) для публікації у збірнику мають бути надані до оргкомітету конференції до 1 жовтня 2018 р. в електронній формі за адресою: kznanna@ukr.net. Оргкомітет залишає за собою право вносити незначні редакційні правки в текст або у разі
невідповідності вимогам до оформлення тексту відмовити у публікації в збірнику.
Оплата організаційного внеску здійснюється через відділення або термінал “ПриватБанку” за такими реквізитами: 4731 2191 0601 1108 Познанська Катерина Володимирівна.
З питань конференції звертатися до: кандидата соціологічних наук, доцента
Комих Наталії Григорівни (e-mail: kom-nata@i.ua, м.т.: (097) 310–82–28); кандидата
історичних наук, доцента Познанської Катерини Володимирівни (e-mail:
kznanna@ukr.net, м.т.: (067) 511–83–71); кандидата наук з державного управління
Шеломовської О.М. (e-mail: o_nix@ukr.net, м.т.: (097) 677–22–15).
Координатор конференції – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри
соціології Богомаз Костянтин Юхимович (socis@i.ua).
Адреса оргкомітету: 51918, м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2, к. 5-21,
кафедра соціології.

194

ISSN 1681-116X. Ukr. socìum, 2018, № 2 (65)

