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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІIІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю 

 

«РОЗВИТОК ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУК: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 

 

яка відбудеться 19-20 травня 2021 р.  

на кафедрі соціології  

Дніпровського державного технічного університету 
 

До участі в конференції запрошуються викладачі закладів вищої освіти , 

науковці, аспіранти, докторанти, здобувачі вищої освіти, фахівці у відповідних 

галузях знань, публічні службовці, експерти, представники політичних партій, 

громадських організацій та засобів масової інформації та інші зацікавлені особи. 

Напрямки роботи конференції: 

1. Соціологія 

2. Політологія 

3. Державне управління і місцеве самоврядування 

4. Соціальні комунікації 

5. Історія 

6. Психологія 

7. Економіка і менеджмент  

8. Філологія 

9. Педагогіка 

10. Філософія 

В рамках роботи конференції планується проведення Круглого столу 

««Соціально-політичний простір України в умовах соціоісторичних змін»» з 

публікацією статей у збірці матеріалів конференції. 

Робочі мови – українська, англійська, російська. 



 

 

Організаційна форма проведення – пленарне та секційні засідання, круглий 

стіл; за умов продовження всеукраїнського карантину конференція буде проведена у 

он-лайн режимі із застосуванням інформаційно-комунікаційного зв’язку. 

 

Публікація матеріалів конференції. Матеріали конференції (тези доповідей 

та статті учасників круглого столу) публікуються у збірці матеріалів конференції у 

формі електронного видання. Остаточна версія збірника матеріалів конференції буде 

розміщена у вільному доступі на сайті університету після завершення її 

комплектування та надіслана всім учасникам конференції на електронні адреси, 

вказані у заявках. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення тез 

доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам 

щодо оформлення. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для 

публікації.  

Текст публікації має бути відредагованим. Матеріали не рецензуються, а тому 

грамотність, стиль та науковість залежить від авторів. Відповідальність за 

достовірність фактів, покликань, власних імен покладено на автора(авторів) статті і 

наукового керівника (для аспірантів). Тексти статей буде надруковано в авторській 

редакції. 

 

Важливо! Публікація доповідей здобувачів вищої освіти є можливою тільки у 

співавторстві з науковим керівником. 

 

Для участі у роботі конференції необхідно до 10 травня 2021 р. надіслати в 

електронному форматі у вигляді прикріпленого файлу за адресою: o_nix@ukr.net  

- заявку на участь (форма додається); 

- тези доповіді або статтю (зразок оформлення додається). 

У темі листа просимо зазначати: «на конференцію». 

В назві файлів для участі у конференції слід вказати № секції, прізвище 

учасника та вид документу (заявка, тези, стаття). Приклад назви файлу: 

«1_Bogomaz_tezy». 

Факт отримання документів повинен бути обов’язково підтверджений нашим 

повідомленням про отримання. У разі неотримання такого повідомлення просимо 

звернутися до контактних осіб. 

 

Всі витрати, пов'язані з приїздом, харчуванням та проживанням несуть 

учасники конференції або організації, які їх відряджають.  

 

Вимоги до оформлення тез доповідей. Обсяг до 3 стор., шрифт Times New 

Roman Cyr, інтервал – 1.5, кегель 12, поля 20 мм. з усіх боків, текстовий редактор 

Word for Windows. Якщо в тексті є посилання на цитовані та використані наукові і 

документальні джерела, їх слід навести в кінці основного тексту в алфавітному 

порядку під заголовком «Список використаної літератури» з дотриманням усіх 

бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами.  
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Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: 

- прізвище та ініціали автора (напівжирний шрифт, розміщення посередині); 

- науковий ступінь, вчене звання (звичайний шрифт, розміщення посередині); 

- місце роботи/навчання (напівжирний шрифт, розміщення посередині); 

- місто, держава (напівжирний шрифт, розміщення посередині); 

- назва тез (великі літери, напівжирний шрифт, розміщення посередині); 

- текст тез; 

- список використаних джерел в алфавітному порядку згідно з вимогами 

ДСТУ 8302:2015 . У тексті посилання на використану і цитовану літературу 

позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела 

за списком та через кому номера сторінки, наприклад: [5, с. 115]. 

 

Вимоги до оформлення статей. Обсяг від 6 стор., шрифт Times New Roman 

Cyr, інтервал – 1.5, кегель 12, поля 20 мм. з усіх боків, текстовий редактор Word for 

Windows.  

Послідовність розміщення матеріалів у статті: 

- прізвище та ініціали автора (напівжирний шрифт, розміщення посередині); 

- науковий ступінь, вчене звання (звичайний шрифт, розміщення посередині); 

- місце роботи/навчання (напівжирний шрифт, розміщення посередині); 

- місто, держава (напівжирний шрифт, розміщення посередині); 

- назва тез (великі літери, напівжирний шрифт, розміщення посередині); 

- текст тез; 

- обов’язковими структурними елементами статті є наступні (їх потрібно 

виокремити в тексті напівжирним шрифтом): чітка постановка проблеми; аналіз 

останніх досліджень і публікацій; виокремлення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, що розглядається; постановка мети і завдань; виклад основного 

змісту дослідження й обґрунтування отриманих результатів з акцентуванням на 

головному; висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 

- список використаних джерел в алфавітному порядку згідно з вимогами 

ДСТУ 8302:2015. У тексті посилання на використану і цитовану літературу 

позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела 

за списком та через кому номера сторінки, наприклад: [5, с. 115]. 

 

Контактні дані оргкомітету:  

51900 Дніпропетровська область, Кам’янське, Дніпробудівська вулиця, 2.  

Дніпровський державний технічний університет,  

кафедра соціології – корпус 5, каб. 5-21а  

 

За додатковою інформацією звертайтеся до  

- к.соц.н., доц. кафедри соціології Сорокіної Людмили Миколаївни 

(м.т. 0677054181, sludmila1906@gmail.com ) 

- к.н. з держ. упр.  Шеломовської Оксани Миколаївни (м.т. 0976772215, 

o_nix@ukr.net,)  
 

З повагою, оргкомітет 



 

 

 

СОРОКІНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 

к.соц.н., доцент кафедри соціології  

Дніпровського державного технічного університету 

 

ДИНАМІКА ПОПУЛЯРНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ СЕРЕД 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст…………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

Список використаних джерел: 

 

1. Шеломовська О. М., Сорокіна Л. М., Познанська К. В., Мачуліна І. І., 

Богомаз К. Ю. Інноваційна циклічна модель викладання соціологічних дисциплін у 

закладах вищої освіти. International Journal of Innovative Technologies in Social 

Science. 2019. Vol. 6(18). P. 18 – 27….. 

2…… 

 
 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі   

VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«РОЗВИТОК ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУК:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 

19 – 20 травня 2021 р. 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

 

Науковий ступінь   

Вчене звання  

Місце 

роботи/навчання 

 

Посада  

Контактний 

телефон  

 

E-mail:  

Напрямок (секція)  

Назва доповіді 

(повідомлення): 

 

Формат участі: 

очна, заочна 

 

 


