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Х МІЖНАРОДНА
"ЯКУБИНСЬКА НАУКОВА СЕСІЯ"
ЗАПРОШУЄ
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Міжнародної науковопрактичної конференції Харківського відділення Соціологічної асоціації України і соціологічного факультету Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна "Якубинська наукова сесія", що відбудеться 5 квітня 2013 р.
Мета конференції – обговорення результатів емпіричних досліджень останніх років, здійснених в Україні та інших країнах світу.
Просимо надіслати заявку на участь у конференції (зразок заявки
додається) та текст доповіді. За умов позитивної рецензії представлені
матеріали конференції будуть надруковані у черговому номері Вісника
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з соціології (вимоги до публікацій додаються).
З питань проведення конференції звертатися до:
Лукащука Віталія Ігоровича (конт. тел. (057) 707-53-97),
Сокурянської Людмили Георгіївни (конт. тел. (057) 707-54-90),
Хижняк Лариси Михайлівни (конт. тел. (057) 707-52-37),
Проценко Людмили Григорівни (конт. тел. (057) 707-53-89),
Остроухової Анни Сергіївни (конт. тел. (057) 707-53-89).
Статті можна надсилати на адресу оргкомітету: 61022, Харків,
пл. Свободи, 6, соціологічний факультет Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна, кафедра соціології (каб. 351), а також
на e-mail:
sokur@univer.kharkov.ua;
procenko@sociology.kharkov.ua;
ostrouhova@sociology.kharkov.ua.
Оргкомітет
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ
АНКЕТА УЧАСНИКА
науково-практичної конференції
"Якубинська наукова сесія"
Тема доповіді ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Прізвище _______________________________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________________________
Науковий ступінь ________________________________________________________________
Звання _________________________________________________________________________
Посада _________________________________________________________________________
Місце роботи ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Поштова адреса (службова) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Поштова адреса (домашня) ________________________________________________________
Телефони:
Службовий ______________________________________
Домашній________________________________________
Факс ____________________________________________
E-mail ___________________________________________
Потреба у засобах мультимедіа для презентації доповіді ____________________________

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЮТЬСЯ У "ВІСНИК":
Статті приймаються українською, російською або англійською мовами. Вони мають
бути оформлені:
1. Шифр (бібліографічні показники) УДК, (ліворуч).
2. Назва статті (великими літерами).
3. Прізвище, ім'я, по батькові автора.
4. Наукове звання, посада, місце роботи автора.
5. Анотації статті українською, російською (не менше 100 слів) та англійською мовою (400 слів).
6. Ключові слова до статті (українською, російською та англійською мовами).
7. Текст статті.
8. Назва статті та прізвище автора українською, російською та англійською мовами.
При наборі тексту треба дотримуватися таких вимог:
1. Вимкнути "перенос".
2. Відступ першого рядка кожного абзацу робиться не "пропусками", а автоматично
через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – виступ на першій сторінці ).
3. Рисунки та діаграми повинні бути зроблені у додатку до Microsoft Word –
Microsoft Graph.
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4. Відстань між словами – не більше 1 пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
5. Шрифт – Times New Roman, розмір – 12, інтервал – 1,5.
6. Поля – 2 см
Перелік літератури подається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання
наводяться в тексті у квадратних дужках: вказується номер джерела і сторінка, наприклад: [5, с. 18].
Бібліографія оформлюється за новим стандартом ВАК України (див. бюллетень
ВАК №5 2009 р.).
Статті приймаються електронною поштою у текстовому редакторі Microsoft Word
у форматах .doc або .rtf.
Стаття повинна бути обсягом не менш 11000, не більш 22000 знаків (на одній сторінці формату А4 розміщується приблизно 2500 знаків). Користуйтесь меню Сервіс Статистика.
Автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту редакцією та схваленою редакційною колегією до друку.
Редакція зберігає за собою право скорочувати статті й правити мову статті.
Статті за підписами авторів висловлюють їхні власні погляди, які можуть не збігатися з позицією редакційної колегії.
Редакційна експертиза статей виконується виключно для внутрішнього користування.
Згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" до друку
прийматимуться лише наукові статті, які мають такі необхідні структурні
елементи:
1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими
чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної
проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячується стаття.
3. Формулювання цілей (мета) статті.
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів.
5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Статті, які не відповідатимуть вимогам ВАК України до наукових публікацій,
до друку не прийматимуться.
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