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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародного круглого столу «Виклики
гендерної освіти та досліджень: між академією та активізмом», який
проводиться в рамках ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми
розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології»
18 травня 2018 р. (м. Київ) 10.00-14.00.
Питання для обговорення








Ратифікація Стамбульської конвенції: чому “гендер” стало незручним для
політикуму словом?
Домашнє насильство та стереотипи патріархатних сімейних ролей
Антигендерні рухи в Україні: данина традиції чи моральні паніки
Право на тіло: в кого є, а в кого немає (від гарасменту до антиабортного
законодавства)
Гендер та інтерсекційнийінші виміри
Кроссекційні нерівності у сучасній Україні
Гендерна чутливість в дослідженнях та викладанні

Робочі мови– українська, англійська
Модераторка круглого столу Світлана Бабенко, керівниця магістерської освітньої
програми "Гендерні студії", факультет соціології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Для участі у круглому столі необхідно надіслати на електронну адресу
sbabenko@knu.ua із позначкою в темі листа "круглий стіл 18 травня" до 25 квiтня
2018 г. (включно) наступний пакет з 2-х електронних документів (форми дивіться
нижче у Додатку «Інформаційний пакет заявки»): 1) тези доповіді; 2) заявка на
участь у конференції. Кожний файл з електронного пакету документів має бути
позначеним прізвищем учасника латиницею (напр.: <Shevchenko_abstract.doc>,
<Shevchenko_application.doc>)

За результатами конференції всі учасники отримають збірник матеріалів конференції
та сертифікат учасника.

Організаційний внесок:
Організаційний внесок участі у конференції складає - 250 грн.
-

для дійсних членів САУ (хто має сплачені членські внески) старше 35 років 200 грн.;
для дійсних членів САУ (хто має сплачені членські внески) молодше 35 років,
аспірантів - 150 грн.;

Учасники конференції мають можливість сплатити оргвнесок при реєстрації на
конференції або перерахувати на банківський рахунок (реквізити будуть вказані в
листі-запрошенні).
Оргвнесок покриває витрати на видання матеріалів конференції (збірка матеріалів), і
проведення кави-брейку.
Проїзд, харчування та проживання - за рахунок учасників. За умов
попередньої заявки учасники конференції можуть бути розміщені в готелі
університету на період роботи конференції.
Увага!
Після отримання від Вас файлів з матеріалами заявки учасника, на Вашу електронну
адресу буде вислано повідомлення про отримання оргкомітетом заявки. Якщо таке
повідомлення Ви не отримаєте, то обов’язково передзвоніть до оргкомітету!

Адреса оргкомітету конференції (за місцем розташування):
факультет соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.
Київ, просп. Академіка Глушкова 4д, к.501
Поштова адреса оргкомітету конференції: факультет соціології, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 01601, вул.
Володимирська 64/13.
Тел.: +38-044-259 70 52, +38-044- 521 32 63, +38-067-317 23 33
Електронна адреса оргкомітету конференції: socioconfKNUTSH@ukr.net
Контактні особи: секретар оргкомітету конференції Нахабіч Марина Анатоліївна
(+38-067-317 23 33)

Запрошуємо взяти участь у конференції!

З повагою,

Оргкомітет

Додаток
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ЗАЯВКИ
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
1) Тези доповіді
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: обсяг до 3 стор. (не більше 5 000 знаків) формату А4, орієнтація –
книжкова, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, поля усі - 20 мм.
Перший рядок - назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).
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, наступні – номер сторінки.
Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений
відповідно до існуючих в Україні стандартів бібліографічного опису (затверджені наказом ВАК України
від 29 травня 2007 року – див. приклади оформлення).
Для студентів та аспірантів обов’язковою є рецензія наукового керівника.
Подаючи тези до оргкомітету, автори тим самим засвідчують, що під час проведення
дослідження і підготовки доповіді (тез) вони дотримувались етичних вимог, зокрема, Кодексу етики
Міжнародної соціологічної асоціації (ISA) (http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm),
Кодексу соціолога Соціологічної асоціації України (САУ) (http://www.sau.kiev.ua/codex.html).
Приклади оформлення списку використаних джерел:
- один автор:
Tymkiv Ya. Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego /
Ya. Tymkiv. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2009. – 346 s.
- два і більше авторів:
Україна в умовах глобалізації / Л. А. Пономаренко, Л. В. Адамович,
А. Е. Василенко ; під ред. Б. Б. Іванчука. – Київ : Наукова думка, 1998. – 144 с.

В. Т. Музичук,

- матеріали конференцій, періодичні видання, збірники праць та серійні видання:
Населення України, 1998 рік : демогр. щорічник / Держ. ком. статистики України, Упр.
статистики населення ; [Л .М. Стельмах (відп. за вип.)]. – К. : [б. в.], 1999. – 466 с.

-

статті та розділи з книг:

Tymkiv Ya. Mechanizmy wspуlpracy i instytucjonalizacja stosunkуw Ukraina – UE / Ya. Tymkiv
// Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP: wybrane problemy / pod red.
W. Baluka. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2009. – S. 207–224.
Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів до друку.

2) Заявка
Просимо заповнити всі пункти заявки!

Заявка на участь у конференції
1. Особиста інформація
1.1. Прізвище, ім’я, по-батькові ____________________________________________________
1.2. Науковий ступінь ____________________________________________________________
1.3. Вчене звання _________________________________________________________________
1.4. Посада _____________________________________________________________________
1.5. Місце роботи (організація) ____________________________________________________
1.6. Поштова адреса (службова \ домашня) __________________________________________
1.7. Контактний телефон: ________________________________________________________
1.8. E-mail (обов’язково вказати для можливості листування): ___________________________
2. В межах якого питання круглого столу «Виклики гендерної освіти та досліджень: між
академією та активізмом» плануєте виступати:
_____________________________________________________________________
Назва пропонованої доповіді \виступу____________________________________
3. Ваша участь в конференції буде:
1. Очною (безпосередній виступ учасника під час конференції)
2. Дистанційною (роздруківки тез доповідей будуть представлені на спеціальному стенді під
час конференції)
4. Чи є потреба в бронюванні місця (кімнати) в університетському готелі? Якщо така
потреба є, то вкажіть дати Вашого приїзду та від’їзду:
1 так
Приїзд __________ Від’їзд _________
2 ні
5. Якщо Ви потребуєте місця в університетському готелі, то позначте бажані умови
проживання
1. кімната на одну особу
2. місце в кімнаті на 2 особи
3. кімната на 2 особи
4. інше ________________________________

З повагою,
Оргкомітет

