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Запрошення до участі 

 

ХІІ ЛЬВІВСЬКИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ 

 

Соціологічна асоціація України, Львівське обласне відділення САУ, кафедра со-

ціології Львівського національного університету імені Івана Франка оголошують про 

проведення 2 квітня 2021 р. ХІІ Львівського соціологічного форуму, присвяченого 

30-річчю академічної соціології у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка “Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні спе-

цифікації”. 

У межах Форуму плануються пленарне та секційні засідання з актуальних питань 

розвитку сучасної соціології за такими напрямами: 

1. Соціологічна наука і сучасне суспільство: від теоретизування до реалій сього-

дення. 

2. Діалектика трансформаційних змін у світлі теоретичної й емпіричної соціології. 

3. Соціальні трансформації у глобалізованому суспільстві: світовий досвід і 

виклики для України. 

4. Покоління в аналізі локальних трансформацій соціальної структури українсько-

го суспільства. 

Учасники Форуму мають можливість опублікувати свої статті у: “Вісник Львівсь-

кого університету. Серія “Соціологічна”, який є фаховим виданням із соціології (набір 

статей триватиме до 1 червня 2021 р. (вимоги – на сайті кафедри соціології в рубриці 

“Новини”: https://clio.lnu.edu.ua/department/sotsiolohiji ), та тези доповідей у збірнику в 

електронному форматі (тези доповідей приймаються до 14 березня 2021 р.; збірник тез 

доповідей в електронному форматі буде розміщено на сайті кафедри соціології). 

Конференція відбудеться із застосуванням технологій дистанційного зв’язку (про 

платформу учасникам буде повідомлено додатково). 

Робочі мови Форуму: українська, англійська. 

Анкету учасника просимо надсилати на електронну адресу оргкомітету 

kovalisko@mail.lviv.ua до 14 березня 2021 р. 

З організаційних питань Форуму просимо звертатися до: Коваліско Наталії Воло-

димирівни (моб. тел. (097) 798–00–15, (050) 053–25–70) та Кудринської Анни Іванівни 

(моб. тел. (097) 454–62–38). 

Адреса оргкомітету: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, кім. 318, кафедра 

соціології Львівського національного університету імені Івана Франка 

Анкета учасника 

XІІ Львівського соціологічного форуму 

“Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфікації” . 

Прізвище, ім'я, по батькові: 

Науковий ступінь, вчене звання: 

Посада, місце роботи: 

https://clio.lnu.edu.ua/department/sotsiolohiji
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Поштова адреса (службова чи домашня): 

Контактні телефони: 

Email (обов’язково вказати для можливості листування): 

Тема пропонованої доповіді:  

Напрям, на який пропонується доповідь 

(зазначити або залишити лише один напрям) 

1. Соціологічна наука і сучасне суспільство: від теоретизування до реалій сього-

дення. 

2. Діалектика трансформаційних змін у світлі теоретичної й емпіричної соціології.  

3. Соціальні трансформації у глобалізованому суспільстві: світовий досвід і 

виклики для України. 

4. Покоління в аналізі локальних трансформацій соціальної структури українсько-

го суспільства. 

Учасникам конференції електронною поштою будуть надіслані запрошення для 

участі у Форумі та супровідна інформація щодо організаційних питань Форуму.  

Кожен учасник отримає програму та сертифікат. 

Організаційні питання 

Для участі у конференції необхідно: 

1. Заповнити анкету учасника конференції до 14 березня 2021 р. і надіслати її на 

електронну адресу: kovalisko@mail.lviv.ua. 

2. Надіслати на електронну адресу (akudrinska@ukr.net) електронний варіант тез 

(назва файлу “Номер напряму роботи конференції”_”Прізвище доповідача латини-

цею” (Наприклад: 1_Dorosh.doc) до 14 березня 2021 р. 

3. Надіслати на електронну адресу (akudrinska@ukr.net) або Viber (097) 454–62–38 

(фото) копію квитанції про сплату організаційного внеску (після підтвердження участі 

та отримання запрошення). 

Тема листа: Львівський соціологічний форум. 

Вартість участі у конференції 

Оргвнесок – 150 грн сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове 

покриття витрат на технічну підтримку заходу, підготовку електронної збірки тез до-

повідей, програму, сертифікат участі та їх поштову розсилку). 

Кошти переказувати на банківську картку (при відправленні переказу просимо 

сплачувати банківську комісію): 5168 7573 7355 2431 (Кудринська Анна Іванівна). 

За результатами конференції буде видано збірку тез доповідей в електронному 

форматі та розміщено у відкритому доступі.  

Вимоги до оформлення тез доповідей 

Обсяг – до 3 с. (не більше ніж 5000 знаків) формату А4, орієнтація – книжкова, 

кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman, усі поля – 20 мм. 

Перший рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання 

по центру). 
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Другий – прізвище та ініціали автора, місце роботи (навчання) (шрифт жирний, 

вирівнювання по правому краю). 

Далі – текст тез доповіді, вирівняний за шириною з відступом зліва 1,25 см. 

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2: 56], де перше число 

означає порядковий номер у списку використаних джерел, наступне – номер сторінки. 

Список використаних джерел розміщується після тексту та оформлюється 

відповідно до чинних в Україні стандартів бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015. 

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

Увага! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не відпо-

відають вимогам, тематиці конференції, містять ознаки академічної недоброчесності 

та не становлять наукової цінності. 

 
Оргкомітет 

 


