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ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ 

У ХІІ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«СОЦІОЛОГІЯ – СОЦІАЛЬНА РОБОТА  ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – РЕГУЛЮВАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ» 

 

Дата проведення конференції: 9-10 червня 2022 року.  

Завдання конференції: обговорення актуальних соціальних проблем країн Центрально-

Східної Європи, зокрема, соціальних вимірів російської агресії проти України, підвищення інтересу 

молодих дослідників до активної наукової діяльності в галузі соціології, соціальної роботи та 

соціального забезпечення, сприяння формуванню наукових зв’язків між провідними навчальними і 

науковими закладами гуманітарного профілю України та зарубіжних країн. 

Спільна участь студентів, аспірантів і їхніх наукових керівників вітається. 

Наявність наукового керівника для студентів та аспірантів обов’язкова (якщо науковий 

керівник НЕ є співавтором).  

Робота конференції передбачається за напрямами: 

● Глобалізаційні процеси в сучасному світі та перспективи країн Центрально-Східної Європи 

в ситуації російської агресії;  
● Російська агресія проти України: соціологічний аналіз комплексу соціальних проблем;   

● Вимушені переселенці в Україні та країнах Центрально-Східної Європи; 

● COVID-19 як цивілізаційний виклик: реакції країн Центрально-Східної Європи; 



● Розмаїття соціокультурних практик у сучасному суспільстві: шлях пошуку його єдності чи 

провокування розколів; 

● Проблеми самореалізації молоді в сучасному суспільстві; 

● Освіта в умовах екстремальних суспільних ситуацій; 

● Соціальні проблеми нестабільних суспільств: ідентифікація та пошук шляхів регулювання;  

● Суб’єкти регулювання соціальних проблем та їх взаємодія; 

● Інформаційний супровід і  медіаформати соціальних проблем; 

● PR-технології у процесі врегулювання соціальних проблем; 

● Державні та громадські соціальні служби: особливості роботи та їх взаємодія;  

● Соціальні детермінанти здоров’я населення, громад, сімей, індивідів у  часи пандемії COVID-

19; 

● Здоров’єзбережувальна діяльність соціального працівника в мирних умовах і під  час  війни; 

● Соціальні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні і біженців в умовах російської 

військової агресії 

● Проблеми психічного здоров’я населення  в умовах війни  

● Інклюзивна освіта і соціальна інклюзія  

● Соціальна робота і соціальне забезпечення в системі інструментів регулювання соціальних 

проблем; 

● Сучасні практики соціальної роботи в умовах пандемії та інших глобалізаційних викликів. 

 

Умови участі: До участі у конференції запрошуються усі особи, зацікавлені у тематиці 

конференції. 

Робочі мови: українська, англійська, польська. 

Форма участі: очна, дистанційна. 

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів конференції (у електронному 

вигляді). Матеріали виступу публікуватимуться мовою оригіналу. 

 

Заявка на участь у конференції та тези доповіді приймаються до 27 травня 2022 року 

Заявку на участь у конференції просимо заповнити за посиланням 

https://forms.gle/HN2bctXkdK5GcKgG9  

Оформлені тези доповіді прикріпленим файлом за нижче наведеними зразками просимо 

надсилати на електронну адресу: socio.nulp@gmail.com 

Файл з матеріалами має бути названо наступним чином: Surname_Name_Article.docx 

Наприклад, Herus_Olha_Article.docx. 

 

За додатковою інформацією звертатися: socio.nulp@gmail.com 

Герус Ольга Ігорівна +380674471854 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ 

 

1.1. Текст слід подавати у вигляді файла формату Microsoft Word без використання стильової 

розмітки; 

1.2. Комп’ютерний набір тексту слід здійснювати за такими параметрами: 

● шрифт – Times New Roman, розмір основного тексту 12 pt, стиль тексту – 

"звичайний"; 

● інтервал між рядками – одинарний; 

● відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 0,5 см, виконувати 

автоматично, засобами Microsoft Word, форматування абзаців за допомогою інтервалів 

(пробілів) чи табуляції неприпустимо; 

● поля: всі поля  – 2 см. 

1.3. Обсяг тез – до 3 сторінок формату А4; 

1.4. Матеріали слід подавати в такій послідовності:  

● прізвище, перший ініціал автора/авторів, Times New Roman, 12 pt, напівжирний, 

(вирівнювати за правим краєм). 

https://forms.gle/HN2bctXkdK5GcKgG9
mailto:socio.nulp@gmail.com
mailto:socio.nulp@gmail.com


Для студентів – інформація про наукового керівника: науковий ступінь, вчене звання, 

прізвище перший ініціал. 

● назва навчального закладу (університету), установи, організації, Times New Roman, 12 pt, 

курсив, (вирівнювати за правим краєм).  

● назва тез великими літерами, Times New Roman, 12 pt, напівжирний, (вирівнювати по 

центру). Перенесення слів у назві, прізвищах, назвах організації і адресах не допускається. 

● основний повний текст  (Times New Roman, 12 pt); 

● списки використаних джерел у стовпчик за вказаними нижче вимогами (Times New Roman, 

12 pt, звичайний);  

● автори (прізвище ім’я, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи/навчання 

кожного співавтора); 

 

Вимоги до оформлення використаних джерел 

1.1. джерела у списку літератури подавати в тексті у дужках, курсивом, вказуючи прізвище автора 

(авторів) мовою оригіналу та рік видання, наприклад: один автор (Нікітський, 1996), (Dearing, 

2009); два автори (Лукшин та Румянцева, 2001), (Evans and Dunlop, 2012); три і більше авторів 

(Водяницький та ін., 2005), (Silva et al., 2015). Якщо ще джерело вводиться в тих самих дужках, 

воно відокремлюється від попереднього крапкою з комою, наприклад: (Evans and Dunlop, 2012; 

Водяницький та ін., 2005); 

1.2. Джерела у списку літератури слід подавати у алфавітному порядку, спочатку кирилицею, потім 

латиною, без нумерації; 

1.3. На всі джерела, вказані в переліку, має бути посилання в тексті тез згідно з пунктом 2.1; 

1.4. Згідно з вимогами МОН України до наукового фахового видання та міжнародними стандартами 

наукових публікацій, слід подавати два окремі списки використаних джерел: 

1) Перший, «Список використаних джерел», формують у алфавітному порядку, без нумерації, 

мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною; 

2) Другий, «References», необхідний для коректного індексування посилань наукометричними 

та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні 

джерела у перекладі (за його наявності у цитованому виданні) або у транслітерованому 

вигляді. Список формують у алфавітному порядку латиною без нумерації. 

1.5. Списки цитувань мають бути оформлені за міжнародним стандартом APA (American 

Psychological Association (APA) Style) (http://nbuv.gov.ua/node/929 ). 

 

Текст доповіді має бути добре відредагованим та відповідати вимогам сучасної літературної мови і 

мови науки, в рамках якої виконано роботу. 

 

Матеріал для публікації надсилається на адресу оргкомітету електронною поштою (е-mail: 

socio.nulp@gmail.com). 

 

Виступ на конференції – до 5 хвилин. 

За потреби, для виступу Ви можете підготувати мультимедійну презентацію. 

 

ПАМ’ЯТКА 

ДЛЯ УЧАСНИКІВ І УЧАСНИЦЬ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Шановні автори! 

Просимо прийняти до уваги, що, зважаючи на характер конференції (наукова), матеріали, які 

Ви подаєте до участі, повинні мати відповідний і за змістом (самостійна наукова робота), і за формою 

(оформлення) характер. 

Всі подані Вами матеріали будуть перевірені за допомогою антиплагіатної програми. До 

опублікування допускається робота, у якій унікальність авторського тексту становить 80% і більше 

(мається на увазі власне авторський текст, а не цитати). Прямий плагіат (наведення думок, цитат 

інших авторів, текстів документів без відповідних посилань) є абсолютно недопустимим.  

http://nbuv.gov.ua/node/929
mailto:socio.nulp@gmail.com


ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ 

якщо науковий керівник Є співавтором доповіді 

 
Гусакова К. , Климанська Л. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

МЕДІАФОРМАТИ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

В нашому сучасному суспільстві є досить багато соціальних проблем і часто йде 

дискусія про те, хто має їх регулювати, вирішувати, подавати про них інформацію. Останнє 

зазвичай відводиться засобам масової інформації (Гоян). Питання полягає в тому, як, через 

які канали зв’язку і у яких форматах подавати інформацію про соціальні проблеми.  

 

Список використаних джерел 

Гоян, О. Я. Формати "громадське радіо" і "розмовне радіо" в українському ефірі. 

Наукові записки Інституту журналістики. 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=237  

 

References 

Hoian, O. Ia. Formaty “hromadske radio” i “rozmovne radio” v ukrainskomu efiri. Naukovi 

zapysky Instytutu zhurnalistyky. 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=237 [in Ukrainian] 

 

Гусакова Катерина – студентка 4 курсу спеціальності «Соціологія», кафедра соціології та 
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якщо науковий керівник НЕ Є співавтором доповіді 

Дудок О.  

наук. керівник: к. політичних наук, доцент Школяр М.  

Національний університет «Львівська політехніка»  

 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ФАКТОР КОНСОЛІДАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Українці впродовж багатьох століть виборювали свободу і незалежність від сусідніх 

країн. З дня проголошення незалежності пройшло повних 25 років, але ми стали свідками 

процесів деінтеграції, невизначеності, утворення сепаратистських угруповань (Козловець, 

2009). Як доказ цьому, спостерігаємо анексію Криму, утворення так званих ДНР і ЛНР, 

напруження між Сходом і Заходом України.  

 

Список використаних джерел 

Козловець, М. А. (2009). Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: 

монографія. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Житомир: Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка.  
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THE INVITATION 

TO THE XІI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

«SOCIOLOGY – SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE –  

REGULATION OF SOCIAL PROBLEMS» 

 

Dates of the conference: June 9–10, 2022. 

Conference objectives: discussing current problems of the Central and Eastern European countries, in 

particular, and the social dimensions of Russian aggression against Ukraine; increasing the interest of young 

researchers for active scientific activities in the field of sociology and social work, as well as promoting 

scientific relations between leading educational and research institutions in the humanities inside and outside 

of Ukraine 

Joint participation of students, PhD candidates and their supervisors is encouraged. 

The presence of a supervisor for undergraduate and graduate students is obligatory (unless co-

authored by the supervisor). 

 

Conference research areas: 

● Globalization processes in the modern world, and the prospects of Central and Eastern Europe in 

the context of Russian aggression; 

● Russian aggression against Ukraine: sociological analysis of social problems; 

● Internally displaced persons in Ukraine and Central and Eastern Europe; 



● COVID-19 as a civilizational challenge: reactions of Central and Eastern European countries; 

● A variety of social and cultural practices in the modern society: the way to find its unity or provoke 

splits; 

● The problems of youth self-realization in the modern society; 

● Education in extreme social situations;  
● The social problems of unstable societies: identifying and finding the ways of regulation;  

● The subjects of social problems regulation and its cooperation; 

● The information support and media formats of social problems; 

● PR-technologies in regulating social problems; 

● The state and public social services: work peculiarities and its cooperation;  

● The social determinants of communities, families and individuals during the COVID-19 pandemic; 

● Health care and health promotion activities of social workers in peacetime and during the war; 

● Social problems of internally displaced persons in Ukraine and refugees in the context of Russian 

military aggression; 

● Mental health problems during the war; 

● Inclusive education and social inclusion; 

● Social work and social security in the system of tools for regulating social problems; 

● Modern practices of social work in the pandemic and other globalization challenges.  
 

Conditions of participation: Anyone interested in research areas, as indicated above is invited to 

participate in the conference. 

Working languages: Ukrainian, English, and Polish. 

According to the results of the conference, a collection of conference materials will be published (in an 

electronic format). All conference materials will be published in the original language. 

 

The deadline for accepting applications and abstracts is May 27, 2022.  

Please fill out the application form for participation in the conference following the link: 

https://forms.gle/HN2bctXkdK5GcKgG9  

 

The report materials, designed according to the requirements should be mailed to 

socio.nulp@gmail.com 

The file with the materials should be entitled the following way: Surname_Name_Article.docx For 

example, Herus_Olha_Article.docx. 

 

 

For additional information please contact: socio.nulp@gmail.com 

Olha Herus – +38(067) 44-71-854  

 

THE REQUIREMENTS FOR THE DESIGN OF PUBLICATIONS 

1. The text of the article should be submitted in the form of a Microsoft Word file without the use of 

style markup; 

2. Computer typing should be performed according to the following parameters: 

• font - Times New Roman, main text size 12 pt, text style - "normal"; 

• line spacing – single; 

• indentation of the first line of each paragraph should be equal to 0.5 cm, perform automatically, 

using Microsoft Word, paragraph formatting using spaces (spaces) or tabs is not allowed; 

• fields: all fields – 2 cm. 

3. Volume of abstracts – up to 3 A4 pages; 

4. The materials of the article should be submitted in the following sequence: 

• surname, first initial of the author / authors, Times New Roman, 12 pt, bold, (align on the right 

edge). 

For students - information about the supervisor: degree, academic title, surname, first initial. 

• name of educational institution (university), institution, organization, Times New Roman, 12 pt, 

italics, (align on the right edge). 

• title of thesis in capital letters, Times New Roman, 12 pt, bold, (centre). Word transfer in the title 

of the article, surnames, names of the organization and addresses is not allowed. 

https://forms.gle/HN2bctXkdK5GcKgG9
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• the main full text of the article (Times New Roman, 12 pt); 

• lists of sources used in the column according to the following requirements (Times New Roman, 12 

pt, regular); 

• authors of the article (surname, name, scientific degree, academic title, position, place of work / 

study of each co-author); 

 

THE REQUIREMENTS FOR THE DESIGN OF THE SOURCES USED 

1. Sources of the bibliography should be presented in the text in parentheses, in italics, indicating the 

name of the author (authors) in the original language and year of publication, for example: one author 

(Nikitsky, 1996), (Dearing, 2009); two authors (Lukshin and Rumyantseva, 2001), (Evans and Dunlop, 

2012); three or more authors (Vodyanytsky et al., 2005), (Silva et al., 2015). If another source is entered in 

the same parentheses, it is separated from the previous one by a semicolon, for example: (Evans and Dunlop, 

2012; Vodyanitsky et al., 2005); 

2. Sources in the bibliography should be submitted in alphabetical order, first in Cyrillic, then in 

Latin, without numbering; 

3. All sources listed must be referenced in the text of the article in accordance with paragraph 2.1; 

4. In accordance with the requirements of the Ministry of Education and Science of Ukraine to the 

scientific professional publication and international standards of scientific publications, two separate lists of 

used sources should be submitted: 

1) The first, "List of used sources", is formed in alphabetical order, without numbering, in the 

language of the cited sources, first in Cyrillic, then in Latin; 

2) The second, "References", necessary for the correct indexing of article references by 

scientometric and search engines; he duplicates the first list in Latin and cites Cyrillic sources in translation 

(if available in the cited edition) or in transliterated form. The list is formed in alphabetical order in Latin 

without numbering. 

5. Citation lists should be prepared according to the international standard APA (American Psychological 

Association (APA) Style) (http://nbuv.gov.ua/node/929). 

 

The text of theses should be well edited and meet the requirements of modern literary language and the 

language of science in which the work is performed. 

 

Materials for publication should be sent to the address of the organizing committee by e-mail (e-

mail: socio.nulp@gmail.com ). 

 

The conference presentation – up to 5 minutes. 

If necessary, you can prepare a multimedia presentation of your report. 

 

THE MEMO 

FOR THE CONFERENCE PARTICIPANTS 

Dear authors! 

Please note that due to the nature of the conference (scientific), the materials you submit for 

participation must have the appropriate content – be an independent scientific work and be designed 

according to the requirements.  

All submitted materials will be checked with an anti-plagiarism program. The uniqueness of the 

author's text should be 80% or more. This implies the actual copyright text, not the quotation. Direct 

plagiarism (giving opinions, citations of other authors, texts of documents without corresponding references) 

is absolutely inadmissible.  
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PUBLICATION SAMPLES 

if the supervisor is a co-author of the report 

 
Гусакова К., Климанська Л. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

МЕДІАФОРМАТИ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

В нашому сучасному суспільстві є досить багато соціальних проблем і часто йде 

дискусія про те, хто має їх регулювати, вирішувати, подавати про них інформацію. Останнє 

зазвичай відводиться засобам масової інформації (Гоян). Питання полягає в тому, як, через 

які канали зв’язку і у яких форматах подавати інформацію про соціальні проблеми.  

Список використаних джерел 

Гоян, О. Я. Формати "громадське радіо" і "розмовне радіо" в українському ефірі. 

Наукові записки Інституту журналістики. 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=237  
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Hoian, O. Ia. Formaty “hromadske radio” i “rozmovne radio” v ukrainskomu efiri. Naukovi 

zapysky Instytutu zhurnalistyky. 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=237 [in Ukrainian] 

 

Гусакова Катерина – студентка 4 курсу спеціальності «Соціологія», кафедра соціології та 

соціальної роботи, Національний університет «Львівська політехніка» 

Климанська Лариса – д. політ. наук, професор, кафедра соціології та соціальної роботи, 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

if the supervisor is NOT a co-author of the report 

Дудок О.  

наук. керівник: к. політичних наук, доцент Школяр М.  

Національний університет «Львівська політехніка»  

 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ФАКТОР КОНСОЛІДАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Українці впродовж багатьох століть виборювали свободу і незалежність від сусідніх 

країн. З дня проголошення незалежності пройшло повних 25 років, але ми стали свідками 

процесів деінтеграції, невизначеності, утворення сепаратистських угруповань (Козловець, 

2009). Як доказ цьому, спостерігаємо анексію Криму, утворення так званих ДНР і ЛНР, 

напруження між Сходом і Заходом України.  

 

Список використаних джерел 

Козловець, М. А. (2009). Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: 

монографія. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Житомир: Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка.  
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