НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ: ФАКТИ, ВІДГУКИ

Запрошення до участі

XXІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ВИКЛАДАЧІВ, МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ І СТУДЕНТІВ
“УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ: СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ
СУЧАСНОСТІ ТА ПРОГНОЗ МАЙБУТНЬОГО”
Шановні колеги! 1 грудня 2020 р. о 15.00 в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого буде проведено XXІI Всеукраїнську наукову конференцію викладачів, молодих науковців і студентів “Український соціум: соціальнополітичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього”.
Теоретичні напрями роботи конференції:
1. Методологічні проблеми дослідження сучасного українського суспільства.
2. Динаміка соціальної структури в умовах трансформації українського соціуму.
3. Демографічні процеси в сучасній Україні.
4. Розвиток політичної системи України: в пошуках оптимальної моделі демократії.
5. Політична та правова культура як чинник формування правової держави.
6. Політичні проблеми національної безпеки.
7. Специфіка українських політичних практик.
8. Молодь в українському соціумі: суперечливість соціалізації.
9. “Гібридні війни” у світовому політичному процесі.
10. Україна у світовому політичному процесі в період розвитку та кризи глобалізації.
11. Розбудова громадянського суспільства, підвищення соціальної активності
громадян.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Регламент виступів: доповідь – до 10 хв, наукове повідомлення – до 7 хв, дебати
до виступу – до 5 хв.
За результатами конференції планується видання збірника тез наукових доповідей
і повідомлень.
Для участі у конференції необхідно надати до 2 листопада 2020 р. оргкомітету тези наукових доповідей і анкету-заявку.
Вимоги до оформлення студентських тез: обсяг – 5 стор. формат – А4; поля
– 2 см, текст друкується на одній стороні паперу (для студентів – 2 стор.); шрифт
– Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові, другий рядок – ЗВО, вчене завання, посада; нижче великими
літерами слід зазначити назву доповіді; електронний варіант тез і довідку про автора
(обов’язково вказати форму участі, позначивши відповідне) можна надіслати на
електронну пошту: kafedrasoc@ukr.net, де тема листа та файл називається прізвищем автора.
Організаційний внесок становить 200 грн, сплачується після повідомлення про
прийняття тез оргкомітетом до друку (можна сплатити, переказавши кошти на картку
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Приватбанку: 4149 6054 6641 4828 (+ 1% за зняття готівки з банкомату) П.І.Б. одержувача: Гордієнко Наталія Юріївна).
За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають
напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.
Термін отримання збірника конференції не пізніше ніж 2 місяці з дня проведення
конференції.
Адреса оргкомітету: 61024, Харків, вул. Пушкінська, 77, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра соціології та політології, кім. 232,
233, тел. 704-92-38.
Іногороднім надається місце в гуртожитку. Витрати на проживання, проїзд,
харчування не відшкодовуються.
Анкета-заявка
Відомості про автора
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
Повна назва закладу освіти
Поштова адреса з індексом (домашня) або та,
на яку Вам зручно буде отримати збірник (або
написати – заберу особисто)
Контактний телефон, email
Відомості про участь у конференції
Лише друк
Особиста участь у конференції
Потреба у готелі
Назва доповіді
Напрям

Шаблон з оформлення тез: https://drive.google.com/file/d/1HfTJpeuLvjIwFNVbS9y5wRgFbjKGe3A/view?usp=sharing
А.П. Гетьман,
д-р юрид. наук, проф.,
проректор з наукової роботи
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
вул. Пушкінська, 77, Харків, 61024, Україна
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