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СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ  (САУ)  
 

                         

І н ф о р м а ц і й н и й  л и с т  

С о ц і о л о г і ч н а  а с о ц і а ц і я  У к р а ї н и   

оголошує про проведення  

II Конгресу Соціологічної асоціації України  

"Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи" 

17–19 жовтня 2013 р.  

Місце  проведення:  м. Харків,  
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 
 
Організатори:  Соціологічна асоціація України та Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, соціологічний факультет. 

 
 

Метою Конгресу є окреслення проблем соціологічного пізнання кризового 

суспільства у глобальному, регіональному, національному, груповому та особистіс-

ному вимірах. Як виглядають кризові суспільства з точки зору їхнього інституцій-

ного дизайну, соціокультурних практик, структур та акторів? У якому напрямку 

рухаються кризові суспільства, в тому числі українське, в ситуації перманентних 

соціальних змін? Які відповіді на виклики часу здатна запропонувати соціологія? 

Чи може соціологічна наука реалізувати свою місію за умов суспільної кризи та 

кризового стану свого розвитку? Все це визначає широке поле наукових проблем, 

які будуть обговорюватись на Конгресі. 

 



 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ 

199 

Контрольні дати: 

1. До 15 квітня 2013 р. – збір заявок на проведення тематичних секцій, 

майстер-класів, "круглих столів", робочих засідань дослідницьких комітетів САУ 

(див. Форму 1), а також заявок на виступ на Конгресі.  

Заявка на виступ передбачає подання в електронному вигляді тез доповіді 

з позначенням можливої секції, "круглого столу", майстер-класу тощо (див. тема-

тичні напрями роботи Конгресу), а також відомостей про учасника (форми 2 і 3). 

Заявки на доповідь чи виступ будуть розглянуті керівниками відповідних секцій, 

членами оргкомітету, на підставі чого буде здійснено рішення про включення до-

повіді або стендової презентації до програми Конгресу.   

2. До 15 квітня червня 2013 р. – формування попередньої програми Кон-

гресу, яка включає доповіді і виступи учасників на пленарних та секційних сесіях, 

круглих столах та майстер класах, в стендових презентаціях тощо. Розміщення 

попередньої програми на сайті САУ. 

3. До 15 травня 2013 р. - збір тез та текстів виступів на Конгресі (див. 

Вимоги до оформлення тез та наукових статей). 

4. До 10 вересня 2013 р. – остаточна реєстрація учасників, формування 

збірки тез Конгресу та збірника наукових статей з текстами доповідей, остаточне 

уточнення програми Конгресу.  

5. До 15 вересня 2013 р. – надсилання запрошень зареєстрованим учасни-

кам Конгресу. 

 

Керівники секцій, "круглих столів" та майстер-класів, що затверджені 

оргкомітетом, беруть на себе відповідальність за формування та забезпечення 

здійснення програми секційних засідань в рамках затвердженої програми 

Конгресу. 

 

Учасники Конгресу можуть надіслати повні тексти своїх доповідей, які після 

рецензування можуть бути опубліковані у фаховому збірнику наукових праць "Мето-

дологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства", який та-

кож буде видана до Конгресу. Вартість публікації у збірнику наукових праць буде 

розраховуватися в залежності від обсягу статті і становитиме приблизно 25 грн за 

сторінку тексту (вимоги до оформлення див. нижче).   

 

Реєстрація учасників, яка передбачає грошовий внесок у розмірі 200 грн на 

організацію проведення Конгресу та публікацію його матеріалів (програма, збірка  

тез), відбуватиметься в період з 15 квітня по 15 вересня 2013 р., про  що буде пові-

домлено додатково. 

 

Робочі мови Конгресу: українська, російська, англійська. 
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За додатковою інформацією звертатись до: 

Сокурянської Людмили Георгіївни (sokur@univer.kharkov.ua;  

тел.: (+38) 057 707 54 90) 

Куценко Ольги Дмитрівни  (f_ok@univ.kiev.ua; тел.: (+38) 068 597 47 12) 

Хижняк Лариси Михайлівни (lar.mih@mail.ru; тел.: (+38) 057 707 52 37 ) 

Лукащука Віталія Ігоровича (luka@sociology.kharkov.ua;  

тел.: (+38) 057 707 53 97) 

 

та до Секретаріату Конгресу: 

Остроухової Анни Сергіївни (ostrouhova@sociology.kharkov.ua;  

тел.: (+38) 057  707 53 89)  

Білич Ірини Олександрівни тел.: (+38) 707 54 37) 

 

Чекаємо на Ваші пропозиції щодо організації та проведення тематичних сек-

цій, "круглих столів", майстер-класів та робочих зустрічей, а також заявок на допові-

ді та виступи на ІІ-му Конгресі САУ та сподіваємось на Вашу участь в його роботі! 

Всі матеріали просимо надсилати на адресу:  

Congress2013@sociology.kharkov.ua 
 

З повагою, 

 

Віль Бакіров 

Президент САУ 

 
Офіційна адреса Оргкомітету Конгресу, до якого входять усі члени Правління САУ: 

61022 м.Харків, пл.Свободи, 6, к. 304 – 306, 350-350а. 

Соціологічний факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна    

  

Телефони: (+38) 057 707-56-51; (+38) 057 707 52 37; (+38) 057 707 53 89;  

(+38) 057 707 54 90. 

Ел.адреса sokur@univer.kharkov.ua, Congress2013@sociology.kharkov.ua  

Web-адреса: www.sau.kiev.ua  

mailto:sokur@univer.kharkov.ua
mailto:f_ok@univ.kiev.ua
mailto:lar.mih@mail.ru
mailto:luka@sociology.kharkov.ua
mailto:sokur@univer.kharkov.ua
mailto:Congress2013@sociology.kharkov.
http://www.sau.kiev.ua/
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Форма 1. ЗАЯВКА НА ОРГАНІЗАЦІЮ СЕКЦІЇ  

("КРУГЛОГО СТОЛУ", МАЙСТЕРКЛАСУ) 

Голова (голови) секції ("круглого столу", майстер-класу) _______________П.І.Б.,  

організація, позиція, конт. телефон, ел.адреса 

Модератор(-и) ______________ П.І.Б.,  організація, позиція, конт. телефон, ел.адреса 

Анотація секції (до 250 знаків) – які питання будуть розглядатись______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

На скільки сесій розраховані засідання секції?  ____________________________________  

(від 1 до 4-х) 

Для кожного сесійного засідання позначити 2-3-х ключових доповідачів (виступаючих)    

з позначенням наступних відомостей про доповідачів: 

________________________________________________________________________________ 

П.І.Б.,  організація, позиція, конт. телефон, ел.адреса, а також тема  доповіді (виступу). 

 

Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ З ДОПОВІДДЮ, ВИСТУПОМ НА КОНГРЕСІ 

 

Прізвище, імя та по батькові: 

Назва доповіді (мовою тез доповіді): 

Назва секції, "круглого столу", майстер-класу, де пропонується усна або стендова  

презентація 

Презентація:  усна_____________  або стендова_________________  

Вчене звання, ступінь: 

Посада:   

Установа, де працює доповідач: 

Поштова адреса: 

Країна: 

E-mail: 

Телефон: 1) мобільний                                             2) домашній\службовий 

Чи потрібне бронювання місця для поселення: 
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Форма 3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА СТАТЕЙ 

До заявки додаються ТЕЗИ доповіді обсягом 2 стор., шрифт Times New Roman, 12, інтервал 1. 

Поля: ліве – 2,5 см, праве – 1см, верхнє – 2 см, нижнє – 2см. 

Перед текстом тез зверху посередині аркушу позначити бажану секцію (пленарне засідання, 

"кр.стіл", майстер-клас); на наступному рядку – назву доповіді великими літерами; на третьо-

му рядку посередині – п.і.б. автора(-ів), назву установи, в якій працює, ел.адресу. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА СТАТЕЙ 
1. Статті приймаються українською / російською / англійською мовами. 

2. Шифр УДК(бібліографічні показники), (ліворуч). 

3. Прізвище та ініціали автора/авторів.  

4. Назва статті (великими літерами). 

5. Анотації статті російською та українською мовами (не менше 100 слів), англійською мовою 

(не менше 400слів). 

6. Ключові слова до статті. 

7. Текст статті. 

8. Супровідна сторінка: відомості про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, телефон, 

факс, e-mail, місце роботи, посада, наукове звання).  

9. Назва статті та прізвище автора на українською, російською та англійською мовами. 

При наборі тексту необхідно дотримуватись наступних вимог: 

1. Вимкнути ―перенос‖; 

2. Відступ першого рядку кожного абзацу робиться не "пропусками", а автоматично через 

меню Microsoft Word (Формат – Абзац – виступ на першій сторінці ); 

3. Рисунки та діаграми повинні бути зроблені у додатку до Microsoft Word - Microsoft Graph; 

4. Відстань між словами – не більше 1 пропуску; зайві пропуски між словами небажані. 

 

Посилання на літературу повинні бути подані в кінці статті у розділі Література з послідов-

ною нумерацією відповідно до розміщення їх у статті.  

 

Статті приймаються електронною поштою у текстовому редакторі Microsoft Word.  

Стаття повинна бути обсягом не менше 11000 знаків (шрифт – Times New Roman, розмір – 12, 

інтервал – 1,5; на одній сторінці формату А4 розміщується приблизно 2500 знаків). Користуй-

тесь меню Сервіс – Статистика.  

Автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту редакцією та ухваленою ре-

дакційною колегією до друку. 

Редакція зберігає за собою право скорочувати статті й правити мову статті. 

Рукописи не рецензуються і не повертаються. Редакційна експертиза виконується виключно 

для внутрішнього користування. 

Бібліографія оформлюється за новим стандартом ВАК України  

(див. бюллетень ВАК №5 2009 р.). 
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II -й КОНГРЕС СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Т е м а т и ч н і  н а п р я м и  р о б о т и  

К о н г р е с у  
 

1. ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ 

2. МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

3. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В КРИЗОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

4. СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ГЛОБАЛЫЗАЦІЇ 

5. РЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

6. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ 

7. СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА В КРИЗОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

8. СОЦІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДХИЛЕННЯ 

9. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ 

10. СОЦІОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ І УПРАВЛІННЯ. СОЦІОЛОГІЯ ДЕР-

ЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

11. СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

12. ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

13. ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК І МІГРАЦІЇ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

14. СОЦІОЛОГІЯ МІСТА  

15. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ І МЕДІАПРОСТІР 

16. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ 

17. СОЦІОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

18. МОЛОДЬ У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 

19. СОЦІОЛОГІЯ ЗДОРОВ`Я 

20. СОЦІОЛОГІЯ СПОРТУ І ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

21. СОЦІОЛОГІЯ ГЕНДЕРУ 


