МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЛУГАНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ
ЦЕНТР З ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОБЛЕМ ГУМАНІЗМУ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«ВІЙНА НА ДОНБАСІ В ДЗЕРКАЛІ МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ
МЕШКАНЦІВ РЕГІОНУ»
Конференція відбудеться 29 березня 2018 р. у Луганському національному
університеті імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ). Конференція відбудеться у очнозаочному режимі.
До участі в конференції запрошуються науковці України і вчені інших країн, які
займаються вказаною проблематикою.
На конференції передбачається робота за такими напрямками:
1.Витоки війни на Донбасі.
2.Хід війни на Донбасі: проблема реконструкції подій.
3.Міжнародний контекст війни на Донбасі.
4. Підривні соціальні технології в ході війни.
5. Методологічні підходи до вивчення сучасної війни.
6. Мирне населення в сучасних війнах: досвід Донбасу.
7.Вплив війни на Донбасі на ситуацію в Україні.
8.Українська армія і мирне населення Донбасу.
9. Війна в Донбасі як прецедентна подія переходу до Другого модерну і кризи сучасної
капіталістичної системи.
10. Релігійний чинник в війні на Донбасі.
11. Українська інтелігенція і війна.
12. Переміщені університети Донбасу: робота в умовах війни.
13. Зміни соціального простору Донбасу в умовах війни.
14. Війна і боротьба за історичну пам'ять на Донбасі.

10.Специфіка масової свідомості мирного населення в зоні воєнного конфлікту: досвід
Донбасу.
11.Семіотичні аспекти функціонування і розвитку масової свідомості мирного населення в
зоні воєнного конфлікту.
Участь у конференції є безкоштовною. За результатами виступів учасникам буде
запропоновано підготувати статті до публікації.
Статті за результатами роботи конференції будуть опубліковані в спеціальному числі
наукового журналу «Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки»
Заявки приймаються до 15 березня 2018 року на адресу електронної пошти:
kononov_if@ukr.net
До тексту матеріалів додається заповнена анкета учасника, яка містить відомості
про автора.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська та польська.
Контактні телефони:
Голова оргкомітету проф. Ілля Кононов (0666377576)
Секретар оргкомітету ст. викл. Катерина Котеленець (0990303133).
АНКЕТА УЧАСНИКА
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«ВІЙНА НА ДОНБАСІ В ДЗЕРКАЛІ МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ МЕШКАНЦІВ
РЕГІОНУ»
Прізвище ______________________________________________________________________
Ім’я ___________________________________________________________________________
По батькові ____________________________________________________________________
Науковий ступінь_______________________________________________________________
Звання _________________________________________________________________________
Посада _________________________________________________________________________
Місце роботи (навчання) _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________
Е-mail_____________________________________________
Назва доповіді __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Напрямок роботи конференції, в якому бажаєте взяти участь ___________________
________________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
ЛУГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ АСОЦИАЦИИ УКРАИНЫ
ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕСОВ И ПРОБЛЕМ ГУМАНИЗМА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Всеукраинской научно-практической конференции
«ВОЙНА НА ДОНБАССЕ В ЗЕРКАЛЕ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
РЕГИОНА»
Конференция состоится 29 марта 2018 р. в Луганском национальном университете
имени Тараса Шевченко (г. Старобельск). Конференция состоится в очно-заочном
формате.
К участию в конференции приглашаются ученые Украины и ученые других стран,
которые занимаются указанной проблематикой.
На конференции предполагается работа по следующим направлениям:
1.Истоки войны в Донбассе.
2.Ход войны в Донбассе: проблема реконструкции событий.
3.Международный контекст войны на Донбассе.
4. Подрывные социальные технологии в ходе войны.
5. Методологические подходы к изучению современной войны.
6. Мирное население в современных войнах: опыт Донбасса.
7.Влияние войны на Донбассе на ситуацию в Украине.
8.Украинська армия и мирное население Донбасса.
9. Война на Донбассе как прецедентное событие перехода ко Второму модерна и
кризиса современной капиталистической системы.
10. Религиозный фактор в войне на Донбассе.
11. Украинская интеллигенция и война.
12. Перемещенные университеты Донбасса: работа в условиях войны.
13. Изменения социального пространства Донбасса в условиях войны.
14. Война и борьба за историческую память на Донбассе.
10.Специфика массового сознания мирного населения в зоне военного конфликта:
опыт Донбасса.
11.Семиотични аспекты функционирования и развития массового сознания
мирного населения в зоне военного конфликта.
12. Возможные сценарии реинтеграции Донбасса и диалога мирных жителей на
уровне региона

Участие в конференции бесплатное. По результатам выступлений участникам будет
предложено подготовить статьи к публикации.
Статьи по результатам работы конференции будут опубликованы в специальном
номере научного журнала «Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко. Социологические
науки».
Заявки принимаются до 15 марта 2018 года на адрес электронной почты:
kononov_if@ukr.net.
В текст материалов прикладывается анкета участника, содержащей сведения об
авторе.
Рабочие языки конференции - украинский, русский, английский и польский.
Контактные телефоны:
Председатель оргкомитета проф. Илья Кононов (0666377576)
Секретарь оргкомитета ст. препод. Екатерина Котеленец (0990303133).
АНКЕТА УЧАСНИКА
Всеукраинской научно-практической конференции
«ВОЙНА НА ДОНБАССЕ В ЗЕРКАЛЕ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
РЕГИОНА»
Фамилия ______________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________________________
Научная степень_______________________________________________________________
Звание _________________________________________________________________________
Должность______________________________________________________________________
Место
работы
(обучения)
_________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________
Е-mail_____________________________________________
Название
доклада________________________________________________________________
Направление
работы
конференции,
в
котором
желаете
поучаствовать
________________________________________________________________________________

MINISTRY OF EDUCATION OF UKRAINE
LUHANSK TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY
LUHANSK BRANCH OF SOCIOLOGICAL ASSOCIATION OF UKRAINE
THE CENTRE FOR STUDY OF SOCIAL PROCESSES AND HUMANISM

THE NEWSLETTER
Dear colleagues!
You are invited to participate in the All-Ukrainian Scientific Conference
“THE WAR ON THE DONBASS IN THE MIRROR OF THE MASS CONSCIOUSNESS OF THE
REGIONAL RESIDENTS”
The on\off-site conference is to be held on March 29th 2018 at premises of Luhansk
Taras Shevchenko National University (Starobilsk).
The Ukrainian and foreign scholars pursuing the mentioned issues are invited to
participate in the conference.
The following focus areas are supposed to be covered during the conference:
1. History of the war in the Donbass.
2.The war in Donbass: the problem of reconstruction of events.
3.International context of the war in the Donbass.
4. Subversive social technologies during the war.
5. Methodological approaches to the study of modern warfare.
6. Peaceful population in modern wars: the experience of the Donbass.
7. The impact of the war in the Donbas on the situation in Ukraine.
8. Army of Ukraine and the peaceful population of Donbass.
9. The war in the Donbas as a precedent for the transition to the Second Modern and the
crisis of the modern capitalist system.
10. The religious factor in the war in the Donbas.
11. Ukrainian intelligentsia and war.
12. The displaced universities of Donbass: work in the conditions of war.
13. Changes in the social space of the Donbass in the conditions of war.
14. War and the struggle for historical memory in the Donbas.
10.Specification of the mass consciousness of civilians in the zone of military conflict: the
experience of Donbass.
11.Semiotic aspects of the functioning and development of mass consciousness of civilians
in the zone of military conflict.

12. Possible scenarios for the reintegration of Donbass and the dialogue of civilians at the
regional level
The conference is free of charge. Based on the results of their reports the participants will
be proposed to prepare scientific publications. These articles will be published in special issue
of the academic journal «Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки» (“Bulletin of
Luhansk Taras Shevchenko National University. Sociological sciences”)
Send your personal data forms to kononov_if@ukr.net, deadline - March15th 2018.
Please, attach text of your report and filled personal data form to the Email.
Working languages of the conference – Ukrainian, Russian, English and Polish.
Contacts:
Chairman of the organizing committee - Prof. Illya Kononov (0666377576)
Secretary of the organizing committee - Senior Lecturer Kateryna Kotelenets’ (0990303133).

PERSONAL DATA FORM
of the participant of
the All-Ukrainian Scientific Conference
“THE WAR ON THE DONBASS IN THE MIRROR OF THE MASS CONSCIOUSNESS OF THE
REGIONAL RESIDENTS”

Surname_____________________________________________________________________
Name_______________________________________________________________________
Patronymic___________________________________________________________________
Degree______________________________________________________________________
Academic title_________________________________________________________________
Job position __________________________________________________________________
Place of work (study)___________________________________________________________
Contact info. (Phone, Email address)_______________________________________________
Title of the report______________________________________________________________
The focus area you would like to participate in _______________________________________

