ІІ Міжнародний науковий форум
УКРАЇНСЬКА ЖІНКА
В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ:

історія, сучасність, майбутнє
до 30-річчя відновлення
Всеукраїнської громадської організації Союз українок
160-річчя від дня народження Уляни Кравченко
155-річчя від дня народження Митрополита Андрея Шептицького
150-річчя від дня народження Лесі Українки
100-річчя від дня пам’яті Наталії Кобринської
80-річчя заснування Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка

Дата проведення:

6 листопада 2020 року
ПАТРОНАТ ФОРУМУ:
Громадська рада Святий Юр
Дрогобицька міська рада

ОРГАНІЗАТОРИ:
Всеукраїнська громадська організація Союз українок
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Світова федерація українських жіночих організацій
Інститут Івана Франка Національної академії наук України
Центр СУА з жіночих студій в Українському католицькому університеті
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України

ВАЖЛИВІ ДАТИ:
 до 20 вересня 2020 року необхідно заповнити реєстраційну форму
(Заявка учасника Форуму) та надіслати на електронну адресу оргкомітету форуму
kpspddpu@gmail.com;
 до 1 жовтня 2020 року надіслати текст статті на електронну адресу оргкомітету форуму
kpspddpu@gmail.com;
 до 15 жовтня 2020 року організатори надішлють запрошення з підтвердженням
рекомендації статті до друку;
 до 20 жовтня 2020 року оплатити за видання публікації;
 до 1 листопада 2020 року організатори надішлють остаточну програму форуму.

Форум буде проведено за допомогою платформи Zoom.
ОРГАНІЗАЦІЙНА РАДА:
Співголови організаційної ради:
Надія Скотна – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, ректор,
доктор філософських наук, професор;
Ореслава Хомик – ВГО Союз українок, голова;
Анна Кісіль – Світова федерація українських жіночих організацій, голова;
о. Богдан Прах – Український католицький університет, ректор, доктор гуманітарних наук;
Євген Нахлік – Інститут Івана Франка Національної академії наук України, директор, член
кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор.

Члени організаційної ради:
Світлана Щудло – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
доктор соціологічних наук, професор;
Леся Процик – ВГО Союз українок, заступник голови;
Оксана Матчишин – ВГО Союз українок, директор Дрогобицького міського центру ССДСМ;
Оксана Зелена – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
кандидат політичних наук, доцент;
Ірина Мірчук – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
кандидат філософських наук, доцент;
Алла Швець – Інститут Івана Франка Національної академії наук України, заступник
директора з наукової роботи, доктор філологічних наук;
Галина Теслюк – Український католицький університет, керівник Центру СУА з жіночих
студій, кандидат наук з богослов’я, доцент;
Ористлава Сидорчук – Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України, доктор
економічних наук.
Адреса оргкомітету форуму: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 36,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кафедра правознавства, соціології
та політології.
Контактні особи:
 з наукових питань – Оксана Зелена, моб. 0975684422 (OksanaZel@ukr.net )
 з організаційних питань – Оксана Матчишин, моб. 0672570523, Леся Процик, моб. 0966086880

Мета форуму – осмислення ролі жінки в сучасному українському суспільстві в
контексті національних та глобальних процесів, еволюції цих ролей від минулого до сьогодення
та прогнозів на майбутнє.
Tематичні напрями форуму:
 Панельна дискусія до 155-річчя від дня народження Митрополита Андрея
Шептицького;
 Панельна дискусія до 160-річчя від дня народження Уляни Кравченко;
 Панельна дискусія до 100 років від дня смерті Наталії Кобринської;
 Панельна дискусія до 150-річчя від дня народження Лесі Українки;
 Панельна дискусія до десятиліття від дня смерті Ірини Сеник.
Питання до дискусії:















Жінка в історії та сьогоденні;
Трансформація соціальних ролей жінки;
Жінка – берегиня сімейних цінностей;
Духовні виміри жіноцтва;
Жінка і політика;
Жінки – моральні авторитети української нації;
Жінка і наука;
Жінка і бізнес;
Жінки у волонтерському русі;
Здорова жінка − здорова нація;
Жіночий рух в сучасній Україні та його історичний контекст;
Репрезентація образу жінки в літературі;
Аспекти сучасного гендерного дискурсу;
Роль жінок у збереженні української мовної ідентичності.

Робота форуму відбуватиметься в таких форматах:




пленарне засідання
секційні засідання
презентації книг

Робочі мови форуму: українська, англійська.
Організаційний внесок форуму – 100 грн. покриває оплату онлайн-платформи,
електронний варіант програми, сертифікату та збірника наукових праць.
Копію квитанції про оплату організаційного внеску надсилати разом з заявкою учасника
форуму.
Рахунок до оплати організаційного внеску:
ДДПУ ім. Івана Франка
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02125438
м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24
рахунок UA698201720343121001200008508
в Державній казначейській службі України, м. Київ
За бажанням авторів статті учасників форуму можуть бути надруковані у паперовому
вигляді. Вартість однієї сторінки публікації – 30 грн. Вимоги до публікації додаються. Оплата за
публікацію статей здійснюється після повідомлення про прийняття їх до друку.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА ІІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО
ФОРУМУ
«УКРАЇНСЬКА ЖІНКА
В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ:

історія, сучасність, майбутнє»
Дрогобич, 6 листопада 2020 р.
(надіслати до 20 вересня 2020 р. на електронну адресу kpspddpu@gmail.com)
Прізвище та ім’я
Організація (навчальний
заклад), підрозділ
Посада, вчене звання,
науковий ступінь
Адреса для листування
Електронна адреса
Телефон
Форма участі
(підкреслити)
Тема виступу (стендової
доповіді)

-

доповідь на пленарному засіданні;
виступ на секційному засіданні;
представлення стендової доповіді (виставка);
проведення майстер-класу;
бути слухачем;
тільки надрукувати статтю

Правила оформлення статей та умови їх видання
1. До друку приймаються статті однією з робочих мов форуму (українською чи
англійською), включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.
2. Статті повинні бути підготовлені у форматі А4. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має
бути названий прізвищем автора.
3. Статті оформляються наступним чином (дивіться взірець):
- ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто - шрифт Тіmes
New Roman, кегель 12 рt, інтервал одинарний, у правому верхньому кутку;
- назва статті – великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегель 12 рt, інтервал
одинарний по центру;
- стаття – шрифт Тіmes New Roman, кегель 12 рt, інтервал 1,5;
- список використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель 12 рt, інтервал - 1.
- обсяг статті 10 000 – 20 000 знаків.
4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman,
1 рt, жирний.
5. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані
джерела нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та
сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом: [7, 5].
6. Право рекомендувати статті до друку залишається за редакційною колегією. Статті
проходять наукове та літературне редагування. До тексту статті, без узгодження з автором, можуть
бути внесенні редакційні правки.
7. Про прийняття статті автору буде повідомлено.
8. Вартість публікації – 30 грн. за сторінку.
Взірець оформлення статті
УДК

Іван Оленченко,
доктор педагогічних наук, професор,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ЖІНОЧИЙ РУХ В УКРАЇНІ
[Анотація]
Ключові слова:
[Текст]
Список використаних джерел
[Ім’я та прізвище автора, назва статті, анотація, ключові слова англійською
мовою]

