
 

 
193 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ 

Запрошення до участі 

ОДЕСЬКІ ЧИТАННЯ ІЗ СОЦІАЛЬНИХ НАУК-2011 

Інститут соціальних наук Одеського національного університету імені 
І.І. Мечникова, Південноукраїнське відділення САУ, Асоціація політичних 
наук України запрошують Вас взяти участь у роботі V Міжнародної наукової 
конференції за темою:  

"Соціокультурна та політична інтеграція:  
локальний, регіональний і глобальний виміри" 

У 2002, 2008 та 2010 роках проблема пошуку механізмів соціальної та 
політичної інтеграції стала предметом аналізу й обговорення політологів, со-
ціологів, спеціалістів з міжнародних відносин в м. Одеса на І, ІІІ та IV Між-
народних наукових конференціях. Цього року Інститут соціальних наук ОНУ 
імені І.І.Мечникова пропонує продовжити дослідження цієї проблеми.  

Конференція відбудеться 7 та 8 жовтня 2011 р. в Інституті соціальних 
наук ОНУ ім. І.І. Мечникова (м. Одеса, Французький бульвар, 24/26). 

Під час проведення конференції планується робота за такими напрямами: 

1. Соціоструктурні та інституційні виміри сучасного суспільства: 
локальний і глобальний виміри. 

2. Соціальні комунікації, соціальні зв’язки та соціальні відносини як 
елементи інтеграції та дезінтеграції соціуму. 

3. Соціокультурні, національні та територіальні ідентичності в су-
спільстві, що змінюється: глобальний та регіональний контекст. 

4. Політична динаміка та функціонування в умовах трансформації 
суспільства. 

5. Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах: глобалі-
зація, регіоналізація, глокалізація. 

Робочі мови: українська, російська. Організаційний внесок: 100 грн. 
Матеріали конференції будуть видані у Віснику ОНУ ім. І.І. Мечникова. 
Серія: Соціологія та політичні науки (збірка є професійним виданням, 
акредитованим ВАК України за спеціальностями: "соціологія" та "полі-
тичні науки"). Оплата публікації – 30 грн сторінка.  

Для участі у конференції слід надіслати на адреси оргкомітету заявку 
та статтю для публікації у Віснику ОНУ не пізніше 25 травня 2011 р. 
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Заявка повинна містити: 

1. Загальні відомості про автора, в тому числі місце роботи, посаду, 
наукову ступінь, поштову адресу, електронний адрес, контактні телефони (ро-
бочий та мобільний); 

2. Оригінальну статтю, оформлену згідно з вимогами ВАК України 
(див. Бюлетень ВАК України, 2003, № 1, с. 2). 

Заявку та статтю для публікації можна надіслати до Оргкомітету:  

електронною поштою за адресами khoroshilov77@mail.ru;  
yuzno-ukr-sau@mail.ru;  
janegaber@gmail.com   

Стаття повинна бути надіслана як прикріплений файл у форматі *doc 
або *rtf, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 інтервалу, обсяг не більше 
22 000 знаків та відповідати технічним вимогам до оформлення. 

 
 
 

Адреса оргкомітету:  Одеса – 65082, вул. Дворянська, 2, ОНУ, 
Інститут соціальних наук, 

тел:   8 (0482) 686092 – кафедра соціології ИСН ОНУ;  
8 (0482) 684373 – кафедра політології ІСН ОНУ; 
8 (0482) 633259 – кафедра міжнародних відносин 

Fax:  (380-482) 63-44-62 

моб. тел.:  +380502364450 – Хорошилов Олег Юрійович 
+380975546888 – Личковська Оксана Рейнгольдівна 
+380632320484 – Габер Євгенія Василівна 
+380975121662 – Кривошея Тетяна Іванівна 
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