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Соціологічна асоціація України
Соціологічний Центр імені Н.В.Паніної
Оголошують продовження конкурсу 2012 року

Міжнародний конкурс молодих соціологів
“Кращий молодий соціолог 2012–2013 років”

Мета конкурсу — заохочення молодих соціологів до підвищення професійної
майстерності та нагородження кращих молодих соціологів за високий професіоналізм, честь та гідність у професійній та громадській діяльності.
Конкурс буде проходити у два тури.
Лауреатів 1-го туру конкурсу відбиратиме журі на основі надісланих до конкурсної комісії матеріалів, і їх буде запрошено взяти участь у VIІ Міжнародних соціологічних читаннях (конференції) пам’яті Наталії Паніної “Постсоціалістичні
суспільства: різноманіття соціальних змін” (Київ, 10 грудня 2013 року).
За результатами 2-го туру конкурсу 10 грудня 2013 року журі оголосить трьох
переможців конкурсу, які будуть нагороджені пам’ятними медалями та грошовими
преміями: перша премія (500 доларів США), друга премія (400 доларів США), третя
премія (300 доларів США).
Взяти участь у конкурсі можуть молоді люди з європейських постсоціалістичних та пострадянських країн, яким на 1 вересня 2013 року не виповнилося
35 років.
Для участі в конкурсі кандидати мають надіслати до 15 вересня 2013 року на
адресу оргкомітету конкурсу (panina.fund@gmail.com) електронного листа, додатками до якого мають бути електронні файли, що містять:
• ориґінальну одноосібну наукову статтю, яка раніше не публікувалася і за
змістом розкриває актуальний аспект теми Читань “Постсоціалістичні
суспільства: різноманіття соціальних змін”; мова — англійська, українська
або російська;
• рекомендаційний лист від науковця у галузі соціології, який має ступінь
PhD, кандидата або доктора наук; в листі мають бути відзначені професійні
та особистісні якості учасника; мова — англійська, українська або російська;
• розгорнуте CV учасника; мова — англійська.
Усі файли мають бути у форматі MS Word (*.doc або *.docx).
У темі електронного листа слід вказати: Конкурс “Кращий молодий соціолог
2012–2013 років”.
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Вимоги до наукової статті
Стаття має бути ориґінальною, такою, що ніде раніше не публікувалася, написаною англійською, українською або російською мовою;
– обсяг 30000–60000 знаків включно з пробілами;
– шрифт розміром 14, поля сторінки 2×2×2×2, сторінки пронумеровані;
– анотація до 500 слів англійською мовою, 5–7 ключових слів;
– список використаних джерел та нотатки мають бути розміщені наприкінці
тексту;
– посилання при цитуванні на використану літературу слід оформляти в
тексті у квадратних дужках із зазначенням прізвища першого автора джерела посилання, року видання та, за необхідності, номерів сторінок.
Статті, які не відповідатимуть зазначеним вимогам, можуть бути відхилені.
Статті, які спираються на емпіричні дослідження, мають включати обґрунтування якості емпіричного матеріалу та пропонувати не тільки опис результатів, а й
аналітичну інтерпретацію їх.
Про результати 1-го туру конкурсу буде повідомлено до 15 жовтня 2013 року.
Лауреати-переможці 1-го туру конкурсу будуть запрошені для презентації (до 15
хвилин) та обговорення наукових результатів, викладених у конкурсній статті, на
VIІ Міжнародні соціологічні читання пам’яті Наталії Паніної, що відбудуться в
Києві 10 грудня 2013 року. За результатами презентації та обговорення будуть визначені переможці конкурсу, які й отримають відповідні нагороди. Процедура нагородження переможців конкурсу “Кращий молодий соціолог 2012–2013 років”
відбудеться на завершальній сесії Читань.
Організаційний комітет конкурсу забезпечить розміщення запрошених лауреатів 1-го туру в м. Києві на період 9–11 грудня 2013 року. Можливість оплати транспортних витрат розглядатиметься за заявами конкурсантів.
З усіх питань, пов’язаних із конкурсом, необхідно звертатися до секретаря конкурсної комісії Оксани Жуленьової за адресою panina.fund@gmail.com.
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