
   

 
Кафедра методології соціальних досліджень 

Кафедра  соціальної політики та соціальних проблем 
Педагогічного Університету ім. Комісії народної освіти в Кракові 

а також 
 

Соціологічна асоціація України 
Інститут гуманітарних і соціальних наук 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
Соціологічний факультет  

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 
Культурно-освітня асоціація полоністів «КРОК ПЕРШИЙ» 

запрошують  на 
Міжнародну наукову конференцію 

 

«Соціальні, економічні та політичні наслідки пандемії COVID-19 у Польщі та в 
Україні» 

 
Miсце та час проведення: Microsoft Teams 16 грудня 2020 р. 

 
 

Пандемія коронавірусу є глобальним явищем, що демонструє вражаючу небезпеку всьому 
людству. Шокуючими стали зростаюча кількість заражених коронавірусом людей та безпрецедентна 
кількість смертей. Страх людей перед хворобою та смертю, який посилюється відповідною інформацією у 
ЗМІ, викликає моральну паніку, емоційну виснаженість та соціальну дезінтеграцію індивідів в суспільстві. 
Світ в час пандемії став непередбачуваним, майбутнє - непевним. Моральна паніка, психосоматичні 
недуги, страхи та посилення тривожності набувають масового характеру і форми соціальної травми.  

Впровадження карантину, який передбачає різного роду обмеження соціальної активності та 
можливостей задоволення соціальних потреб, посилює напруженість та викликає соціальні заворушення і 
протести в різних державах. 



   

Пандемія як в Польщі, так і в Україні також має свої економічні, соціальні та політичні наслідки.  
Поняття локдаун, яке означає закриття шкіл, університетів, установ, всієї сфери послуг та дозвілля, стало 
найпопулярнішим в засобах масової інформації словом. Люди стикаються з ризиком безробіття, 
заморожування економіки та втрати наявних коштів. Обмеження у сфері свобод, пересування громадян, 
соціальна ізоляція та неможливість задовольнити основні потреби призводять до розчарування людей, 
ризикованої поведінки та агресії. Ситуація стає драматичною, оскільки невідомо, що принесе нам 
завтрашній день і коли закінчиться ковідний армагедон. 

На конференції ми хочемо детальніше розглянути стан суспільства в умовах пандемії, та 
проаналізувати наслідки її впливу на різні сфери соціального життя. Сподіваємось, що завдяки дискусії ми 
зможемо зробити свій внесок у розвиток знань про психосоціальні наслідки пандемії в Польщі та Україні. 
Маємо надію, що ці знання будуть корисними не лише вченим, а й соціальним робітниками і політикам, як 
корисний інструмент боротьби з негативними соціальними наслідками пандемії. 

 



   

НАУКОВА РАДА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Проф., д-р хаб. Роман Кохновський, Педагогічний Університет ім. Комісії народної освіти в Кракові - 
декан факультету соціальних наук, 

проф., д-р хаб. Януш Майхерек, Педагогічний Університет ім. Комісії народної освіти в Кракові, 
проф., д.соціол.н. Людмила Сокурянська, Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна,  
проф., д.соціол.н. Ірина Нечитайло, Харківський національний університет внутрішніх справ, 
д-р хаб. Кшиштоф Чекай, проф., Педагогічний Університет ім. Комісії народної освіти в Кракові, 
д-р хаб. Людмила Кривачук, проф., Педагогічний Університет ім. Комісії народної освіти в Кракові, 
д-р хаб. Стефан Белянський, проф. Педагогічний Університет ім. Комісії народної освіти в Кракові, 
д-р хаб. Маріан Незгода, проф. Ягеллонський університет У Кракові, 
д-р хаб. Барбара Ворек, проф. Ягеллонський університет у Кракові, 
д-р хаб. Адам Бартошек, проф. Сілезький університет в Катовіцах, 
доц., к.іст.н. Кирило Недря, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 
доц., д.соціол.н. Надія Міхно, Дніпровський національний університет ім.Олеся Гончара. 



   

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Д-р хаб. Петро Длугош, Педагогічний Університет ім. Комісії народної освіти в Кракові - голова 
оргкомітету, 

доц., к.соц.н. Лариса Колісник, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 
доц., к.соц.н. Наталія Комих, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 
д-р Павел Валавендер, Педагогічний Університет ім. Комісії народної освіти в Кракові, 
д-р Малгожата Кривульт-Албанська, Педагогічний університет ім. Комісії народної освіти в Кракові, 
д-р Богдан Вєнцкевич, Педагогічний Університет ім. Комісії народної освіти в Кракові. 
  

ЕЛЕКТРОННА СТОРІНКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

https://ifis.up.krakow.pl/polska-i-ukraina-konferencja/ 

КОНТАКТ З ОРГАНІЗАТОРАМИ: 
Реєстрація на конференцію за допомогою форми 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDs3MRDkwCHgGe1bmWfY7MrwhRw30RPGvK_zBv_8_G6hyOEg/viewform  
В разі питань звертайтесь за адресою:  klarisaa@uk.net .(українська сторона) 
  



   

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ: 
• Мови конференції: польська, українська та англійська. 
• Участь у конференції безкоштовна. 
• Надіслані учасниками матеріали конференції за умови отримання позитивних відгуків будуть 

опубліковані в журналаі Studia Sociologica i Youth in Central and Eastern Europe. 
https://czasopisma.up.krakow.pl/      

 
ВАЖЛИВІ ДАТИ: 

• до 7.12.2020 р. – заявки-анкети із темами доповіді та короткою анотацією. 
• до 8 грудня 2020 року – інформація про прийняття поданих тем виступів. 
• до 10.12.2020 р. – розсилка програми конференції. 
 
  

  

 

 

 

 

 


