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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
II Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА В ЦИФРОВУ ЕРУ», 
яка відбудеться 23 березня 2023 року 

До участі у роботі II Всеукраїнської науково-
практичної конференції запрошуються викладачі 
закладів вищої освіти, науковці, які здійснюють 
пошук за напрямами роботи конференції, а також 
здобувачі вищої освіти. 
 
Робота планується за такими напрямками: 

 Трансформація соціальних практик українців в 
умовах воєнного стану та їх роль у формуванні 
нової цифрової реальності; 
 Правові аспекти безпеки й захисту інформації у 
цифровому просторі у повоєнний час; 
 Соціальні та політичні процеси в цифровому 
суспільстві; 
 Конфлікти у цифровій сфері: від концепцій до 
врегулювання та медіації; 
 Прояви соціальної нерівності в українському 
повоєнному суспільстві; 
 Ціннісний вимір трансформації сучасного 
українського суспільства в умовах диджиталізації; 
 Соціально-психологічна роль цифрових 
технологій в умовах війни; 
 Цифрове покоління молоді: смисли, стратегії, 
практики, тенденції. 
Робочі мови: українська, англійська. 

Для участі просимо до 20 березня 2023 року 
надіслати тези доповіді та заповнити онлайн 
анкету учасника за посиланням:  
https://forms.gle/ZFgQqNAwgzy1rp6W9  

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ 
• Назва файлу повинна відповідати прізвищу, 
імені та по батькові учасника Конференції 
(наприклад, Шевченко Т.Г.doc). 
• Обсяг тез доповідей до 4 сторінок при форматі 
сторінки А4 (297х210 мм);  
• Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – 20 мм;  
• Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;  
• На першому аркуші, по центру, зазначаються 
відомості про автора: прізвище, ім’я та по 
батькові (повністю), науковий ступінь, вчене 
звання, посада, назва установи, закладу освіти, 
відомості про наукового керівника (ПІБ, посада);  
• По центру, жирним шрифтом вказують назву 
тез доповіді, після чого подається текст;  
• Список використаної літератури розміщується 
наприкінці тексту і оформлюється за 
міжнародним стандартом APA (Див. 
http://nbuv.gov.ua/node/929);  
• Посилання по тексту розміщують у квадратних 
дужках, нумерація наскрізь, а не в абетковому 
порядку.  
P.S. Оргкомітет залишає за собою право відхилення 
тез доповідей, які не відповідають вимогам, у разі 
подання недостовірних відомостей. 
Форма участі – очна та дистанційна.  
Посилання на проведення конференції буде надано 
додатково. 

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції 
здійснюються за рахунок учасника або сторони, 
що відряджає. 
Всі учасники конференції БЕЗКОШТОВНО 
отримують електронний сертифікат учасника та 
електронний збірник матеріалів конференції з 
розміщенням у репозитарії НУ «ОЮА». 
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ  
65009, Україна, м. Одеса, вул. Академічна, 2, 
каб. 906.  
Лаборант кафедри соціології Святушенко Інна 
Сергіївна (098) 3142059 
Ел. адреса: kafedrasociology@onua.edu.ua 
 
Долучайтеся до нас у соцмережах: 

Кафедра соціології НУ «ОЮА» 
 

 
 

Факультет психології, політології та 
соціології 

 


