ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФОНД ІМ. Г. БЬОЛЛЯ В УКРАЇНІ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги та колегині, дослідники та дослідниці!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі
міжнародної науково-практичної конференції
«МУЛЬТИКУЛЬТУРНІСТЬ. ГЕНДЕР. ІДЕНТИЧНІСТЬ.
КВІР-ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ»
16-17 червня 2017 р., Київ, Україна
Пострадянському простору нині особливо властива мультикультурність, активні пошуки
власної ідентичності, дискусії з гендерних питань та прагнення до гендерної рівності. Нове
бачення цих проблематик задає напрям квір-досліджень. Їх можливості та особливості ще
мало осмислені поміж загалом гендерного підходу, і є практично terra incognita в
академічному середовищі пост-радянського простору.
Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка не
стоїть осторонь даного процесу та запрошує взяти участь у конференції, що збігається з
відкриттям у його стінах першої в Україні магістерської програми «Гендерні студії», яка
дасть новий поштовх для досліджень і впровадження гендерно-чутливого підходу в освіту,
а також для привернення уваги до гендерних питань у суспільстві.
Конференція спрямована на:
• (а) картографування дослідницького поля квір-досліджень на пострадянському
просторі, (b) виявлення особливостей розвитку гендерної теорії та гендерних
досліджень в умовах посткомуністичних трансформацій та мультикультурному
середовищі;
• характеристику особливостей трансформації гендерних ідентичностей та розвитку
гендерних студій як інтеграційних процесів у міжнародному науковому просторі;
• окреслення власного контенту квір-студій та контексту сучасних посткомуністичних
суспільств;
• обговорення трендів сучасної гендерної освіти та інтеграції результатів досліджень
у процеси викладання та навчання
•
•

Основні теми конференції:
Квір-теорія та методологія квір-досліджень: пост-колоніальний вимір
Конструювання та репрезентація квір-ідентичностей

•
•
•
•

Влада та нормативність
Мультикультурність у вимірі гендерних ідентичностей
Інтеграція квір-досліджень в освітній процес
Квір-педагогіка та гендерно-чутлива педагогіка як підхід для викладання
соціогуманітарних дисциплін у вищій школі

Форми участі у конференції: доповіді, дискутантство, участь у обговоренні
До участі у конференції запрошуються науковці та науковиці, викладачі та викладачки,
аспіранти та аспірантки, студенти та студентки, журналісти та журналістки, дослідниці та
дослідники з пост-радянських країн з різних галузей знання (соціології, політології,
педагогіки, філософії, філології тощо).
Робочі мови: українська, російська, англійська
За результатами конференції буде видана збірка доповідей
Кінцевий термін подання заявок на участь та тез доповідей - 31 березня 2017 року
Тези надсилайте на електронну адресу: anna.dovgopol@ua.boell.org
Повідомлення про результати відбору учасників та учасниць – 15 квітня 2017 року
Текст виступу для збірки має бути надісланий до 30 червня 2017 року
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі у конференції потрібно надіслати тези доповіді українською, російською або
англійською мовою обсягом до 2 сторінок та заявку на участь.
1. Вимоги до оформлення тез
Обсяг - 2 сторінки, формат А4 з полями праворуч, знизу, зверху та ліворуч по 2 см. Шрифт
Times New Roman, кегль 12, інтервал – 1,0. Назва доповіді друкується великими літерами
по центру. Формат файлів MS Word: .doc або .rtf. Назви файлів тез і заяви повинні носити
прізвище учасника, наприклад: Petrenko_tezy.doc, Petrenko_zayava.doс
У правому верхньому куті тез – прізвище та ініціали авторки/а, країна. Нижче вказується
електронна адреса. Через рядок – назва доповіді (жирним шрифтом). У наступному друкується текст тез.
Петренко М. (м. Одеса, Україна)
petrenko@gmail.com

КВІР ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІОЛОГІЇ
Текст тез.

При наборі тексту треба дотримуватись таких вимог:
1) вимкнути «перенос»;
2) відступ першого рядку кожного абзацу робиться не "пропусками", а автоматично через
меню Microsoft Word (Формат – Абзац – відступ на першій сторінці);
3) рисунки та діаграми повинні бути зроблені у додатку до Microsoft Word - Microsoft
Graph;
4) відстань між словами – не більше 1 пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
Перелік літератури подається наприкінці доповіді за абеткою. Посилання наводяться в
тексті у квадратних дужках: вказується прізвище автора, рік видання і сторінка, наприклад:
[Петренко, 2010, с.10].
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2. Вимоги до оформлення заявки на участь
Прізвище, ім’я та по-батькові учасника/учасниці.
Тематичний напрям, з якого планується виступ.
Назва організації (ВНЗ) та її адреса.
Посада, науковий ступінь (якщо є).
Домашня адреса (з поштовим індексом).
Контактний телефон.
Контактний e-mail.
Чи потрібні для виступу додаткові технічні засоби.

Витрати на проїзд (не дорожче вартості проїзду у купе або квиток на літак економ-класу)
та проживання учасників та учасниць (в готелі університету імені Тараса Шевченка)
компенсується організаторами конференції.
Контактна особа:
Ганна Довгопол, e-mail: anna.dovgopol@ua.boell.org.

