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НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ

Запрошення до участі!

ХIІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ»

Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, Інститут соціології НАН України, кафедра соціології ФСП НТУУ 
«Київський політехнічний інститут», Соціологічна асоціація України Київське 
міське відділення проводять 21–22 травня 2015 року ХIІ Всеукраїнську 
науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Проблеми розвит-
ку соціологічної теорії: теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних 
суспільних процесів».

Місце проведення: факультет соціології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Тематичні напрями для обговорення на конференції: 
1. Соціальна солідарність та механізми її досягнення.
2. Емпіричні індикатори соціальної солідарності.
3. Теорії соцієтальної та системної інтеграції.
4. Чинники соціальної інтеграції і дезінтеграції на локальному та загальносуспільному 

рівнях.
5. Роль соціального капіталу в процесах солідаризації.
6. Теорії соціальних і політичних розколів та їх застосування в дослідженнях сучасного 

українського суспільства.
7. Ціннісні конфлікти і солідарності: теоретичні та емпіричні моделі. 
8. Практичні та дискурсивні виміри соціальних конфліктів.
9. Міжгрупові конфлікти: теоретичні та емпіричні ідентифікації.
10. Конфліктологічний аналіз сучасного суспільства: теорії та реалії.

Круглий стіл: «Перспективи солідаризації українського суспільства» 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Заявки для участі в конференції приймаються до 20 квітня 2015 р.
Заявку (форма заявки див. нижче), тези доповіді (6–8 тис. знаків) та анотацію (до 

400 знаків) надсилати до 20 квітня 2015 року на адресу електронної пошти оргкомітету 
socioconfKNUTSH@ukr.net.

Заявку і тези слід надсилати електронною поштою окремим прикріпленим файлом 
(назва файлу – прізвище заявника латинськими літерами). Результати розгляду заявок Про-
грамним комітетом конференції будуть надіслані електронною поштою до 30 квітня 2015 року. 
Оргкомітет залишає за собою право відмовити у розгляді заявки та тез доповіді, якщо вони не 
відповідають вимогам або надіслані після зазначеного терміну.

Матеріали конференції (збірка тез доповідей учасників) будуть опубліковані окремим ви-
данням після проведення конференції.

Учасники конференції будуть мати можливість після проведення конференції подати 
наукові статті, підготовлені на основі доповіді (виступу) на конференції, для безкоштовного 
опублікування у фаховому науковому журналі з соціології «Вісник Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія». Публікація статей здійснюється після 
проходження внутрішнього рецензування редакційною колегією журналу.

Організаційний внесок учасника конференції становить 150 гривень (сплачується 
при реєстрації). Оргвнесок покриває витрати на видання програми та інших матеріалів 
конференції (збірка тез) і проведення кави-брейк. Проїзд, харчування та проживання – за ра-
хунок учасників. За умов попередньої заявки учасники конференції можуть бути розміщені в 
готелі університету на період роботи конференції. 

Адреса оргкомітету: факультет соціології, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, м. Київ, просп. Академіка Глушкова 4д, к. 501.
Тел.: (044) 259 70 52, (044) 521 32 63, (044) 259 03 87.
Електронна адреса оргкомітету: socioconfKNUTSH@ukr.net.
Контактні особи: секретарі оргкомітету Нахабіч Марина Анатоліївна та Ракша Діана 
Андріївна. 

З повагою,
Оргкомітет конференції

Просимо заповнити всі пункти заявки!

Заявка на участь у конференції
1. Особиста інформація

1.1. Прізвище, ім’я, по батькові 
1.2. Науковий ступінь  
1.3. Вчене звання  
1.4. Посада  
1.5. Місце роботи (організація)  
1.6. Поштова адреса (службова/домашня)  
1.7. Контактний телефон: 
1.8. E-mail (обов’язково вказати для можливості листування): 

2. У межах якого наукового напряму плануєте виступати: ____________________________
Назва пропонованої доповіді/виступу________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Чи є потреба в бронюванні місця (кімнати) в університетському готелі? Якщо така потреба є, 
то вкажіть дати Вашого приїзду та від’їзду:
1. Так  Приїзд __________      Від’їзд _________
2. Ні

Якщо Ви потребуєте місця в університетському готелі, то позначте бажані умови проживання
1. Місце в кімнаті на 2 ліжка
2. Окрема кімната

4. Анотація виступу (до 400 знаків) 

Назва файлу з заявкою – слово «заявка» та прізвище першого автора.

ДЯКУЄМО!
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Вимоги до оформлення тез

Обсяг тез до 2 стор., формат А4, кегль 12, шрифт Arial, поля: всі – 20 мм, міжрядковий 
інтервал – одинарний, посилання у квадратних дужках після цитування, прізвища, ініціали 
та назва – з вимірюванням по центру.

ПРИКЛАД
І.І. Іваненко, к. ф. н., м. н. с., КНУТШ, Київ

РОЛЬ КОНФЛІКТІВ У САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Глобалізаційні процеси з необхідністю змінюють життя кожної людини на Землі. Тому 

в сучасних умовах особливості формування, становлення особистості актуалізуються.
Тому цілком слушним постає питання, якою є особистість у сучасному світі, що 

характеризується глобальними конфліктами? В ході глобалізації виникає низка чинників, 
зокрема, інформаційне суспільство. У межах теорії інформаційного суспільства існують дві 
протилежні тенденції, оцінки його впливу на розвиток особистості. Одна з них підтримує 
позицію, що інформатизація суспільства, або так звана комп’ютеризація є суспільним бла-
гом. Зокрема, Е. Тоффлер стверджує, що в інформаційному суспільстві створюються нові 
умови для праці (використання персонального комп’ютера), виникають сучасні способи 
здобуття освіти (дистанційне навчання за посередництвом інтернет-технологій). Це призво-
дить до формування принципово нового типу людини [Тоффлер Э. Раса, власть и культура // 
Новая технократическая волна на Западе. – М. : Прогресс, 1986, с. 340]….

Таблиці та малюнки подаються на окремих аркушах (файлах). Нумерацію та заголов-
ки таблиць розміщують зліва (розмір шрифту 14). Розмір шрифту для набору текстів таблиці 
12. Підписи під малюнками розміщують по центру (розмір шрифту 14). Місце таблиць та 
малюнків вказують на полях надрукованого тексту.

Назва файла з тезами – прізвище першого автора латинськими літерами (наприклад, 
Sokolenko.doc). Тези і заявку не архівувати.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів до друку.

Для студентів та аспірантів обов’язковою є рецензія наукового керівника.

З повагою,
Оргкомітет конференції


