
На у ко ве жит тя
На у ко ве жит тя

Соціологічна асоціація Украї ни та
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Ого ло шу ють кон курс “Кра щий мо ло дий соціолог року–2020”

До участі в кон курсі за про шу ють ся осо би, які ма ють по вну вищу освіту (дип лом ба ка лав -
ра, маґістра або спеціаліста) і яким на 1 ве рес ня 2020 року не ви пов ни ло ся 35 років.

По дан ня до ку ментів для участі в кон курсі здійснюється до 20 ве рес ня 2020 року включ но.

Для участі в кон курсі на роз гляд кон курсній комісії слід под а ти три до ку мен ти в елек -
трон но му виг ляді (як до да ток в од но му листі):

1. Одна на уко ва ро бо та номіна нта без співав торів у виг ляді статті в жур налі/збірці ста тей.
Обсяг ро бо ти — до 2 др. арк. (до 80 000 знаків). Ця ро бо та має бути опубліко ва ною в
офіційно зареєстро ва но му укр аїнсько му чи іно зем но му ви данні в па пе ро во му або елек -
трон но му виг ляді (що підтвер джу ється по вним по си лан ням на дже ре ло публікації). До
кон кур су при й ма ють ся ро бо ти, від дня публікації яких (тоб то від дати, коли ви дан ня
було підпи са но до дру ку) ми нув не менш як один місяць, але не більш як три роки.
Текст статті слід надісла ти до кон кур сної комісії раз ом з інши ми кон кур сни ми до ку мен -
та ми укр аїнською, російською або англійською мо вою з по зна чен ням вихідних да них
публікації.

2. Сторінка з інфор мацією про ав то ра та його про фесійні здо бут ки (CV), де не обхідно за -
зна чи ти: ПІП номіна нта, по што ву та елек трон ну ад ре су, но мер те ле фо ну, відо мості про
освіту та досвід ро бо ти, пе релік публікацій  но мі нанта.

3. Есе з ориґіна льною ав то рською на звою  (об ся гом не більш як 20 000 знаків) на тему
“Ґло бальні та ло кальні кри зи: пе ре осмис лю ю чи укр аїнське суспільство”.
Усі фай ли ма ють бути у фор маті MS Word (doc або docx). 
До ку мен ти слід над си ла ти при кріпле ни ми фай ла ми в од но му елек трон но му листі на

елек трон ну по шту panina.fund@gmail.com. У темі елек трон но го лис та слід вка за ти: Кон курс
“Кра щий мо ло дий соціолог – 2020”.

Учас ни ка ми кон кур су мо жуть бути пе ре можці кон кур су “Кра щий мо ло дий соціолог
року” ми ну лих років (до участі в кон курсі не при й ма ють ся ро бо ти дво ра зо вих пе ре можців
кон кур су).

Автори при й ня тих на кон курс робіт бу дуть за про шені взя ти участь у XII Міжна род них
соціологічних чи тан нях пам ’яті На талії Паніної (Київ, 10 груд ня 2020 року), де кон кур сна
комісія ого ло сить пе ре можців кон кур су, які бу дуть  нагоро джені преміями: пер ша премія —
4000 грн; дру га премія — 3000 грн; тре тя премія — 2000 грн.

Вру чен ня премій при уро чується до дня на род жен ня Н.В.Паніної — 10 груд ня.

У рам ках кон кур су відбу деть ся вру чен ня спеціаль ної премії імені І.М.По по вої за ро бо ту, 
що має найбільшу соціаль но-прак тич ну зна чущість. Розмір премії 2000 грн.

Про по нуємо фа хо вим ви дан ням із соціології ре ко мен ду ва ти
своїм кра щим ав то рам бра ти участь у кон курсі

Соціологічний центр імені Н.В.Паніної
01021, Украї на, м. Київ, вул. Шов ко вич на, 12, кім. 313
Тел. (044) 255-60-65
e-mail: panina.fund@gmail.com

Зас нов ни ки: Соціологічний центр імені Н.В.Паніної — Є.І.Го ло ва ха, В.І.Па ніотто,
М.М.Чу ри лов. 

Чле ни кон кур сної комісії: С.С.Ба бен ко, А.П.Гор ба чик, О.В.Жу лень о ва (сек ре тар кон кур с -
ної комісії), Н.В.Кос тен ко, П.В.Кутуєв, О.Д.Ку цен ко (го ло ва кон кур сної комісії), С.О.Ма -
кеєв,  О.Г.Стегній (за ступ ник го ло ви кон кур сної ко місії), Н.Й.Чер ниш, Р.П.Шуль га, C.C.Дем -
біцький.
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