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Запрошення до участі 

 

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ  
 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукової конференції  “Методологія 

і методи соціологічних досліджень в Україні: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя  

Володимира Паніотто”, яка відбудеться 24 січня 2017 р. в Інституті соціології НАН України. 

У межах конференції проводитимуться пленарне засідання та “круглі столи” з таких питань:  

1. Методологічні розробки в українській соціології: історія і сучасність. 

2. Методичне забезпечення емпіричних соціологічних досліджень в Україні: перші кроки та 

подальший розвиток. 

3. Методики та процедури, що застосовуються українськими соціологами: світовий досвід і 

власні розробки. 

4. Сучасні проблеми та перспективи застосування методів і процедур соціологічних досліджень. 

Заявку на участь у конференції та тези виступу (обсягом не більше ніж 5000 знаків) необхідно 

надати до оргкомітету до 16 січня 2017 року.  

Тези приймаються українською, російською або англійською мовами.  

Вимоги до оформлення тез: 

1. Назва (великими літерами). 

2. Прізвище та ім’я автора. 

3. Текст. 

При наборі тексту слід дотримуватися таких вимог: 

1. Вимкнути “перенос”. 

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

меню Microsoft Word (Формат – Абзац – відступ на першій сторінці ). 

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

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

Перелік літератури подається наприкінці доповіді за абеткою. Посилання наводяться в тексті 

у квадратних дужках: зазначається прізвище автора, рік видання та сторінка, наприклад:  

[Петренко, 2010, с. 10]. 

Бібліографія оформлюється за стандартом ВАК України. 

Тези приймаються електронною поштою у текстовому редакторі Microsoft Word у форматі 

.rtf. До тез додається анкета, що містить відомості про автора: П.І.Б., науковий ступінь, учене 

звання, посада, місце роботи, контактні телефони, е-mail. 

 

Додаткова інформація за: 

телефонами: +38 067 131 59 64,  +38 093 629 09 45; 

e-mail: conference.method@gmail.com. 
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