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Запрошення до участі

ХАРКІВСЬКІ СОЦІОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XХІ Міжнародної наукової конференції «Харківські соціологічні читання: «Соціологія в світі, що змінюється». Конференція
відбудеться 10–11 листопада 2016 р. на соціологічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
У межах конференції проводитимуться пленарні та секційні засідання, круглі столи з актуальних питань розвитку сучасного українського суспільства та вітчизняної соціології. Ваші
пропозиції щодо тематики секційних засідань і круглих столів, а також їхніх учасників просимо надіслати на адресу оргкомітету до 30 червня 2016 р.
На конференції планується презентація нових монографій, словників, підручників, навчально-методичних розробок із соціологічних дисциплін.
Заявку на участь у конференції та статтю (обсягом не менше ніж 11 000 знаків) необхідно
надати до оргкомітету «Харківських соціологічних читань» до 5 вересня 2016 р.
Статті приймаються українською, російською або англійською мовами. Вони будуть опубліковані у фаховому збірнику наукових праць Вісник Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи».
Вимоги до оформлення публікацій:
1. Шифр (бібліографічні показники) УДК.
2. Назва статті (великими літерами).
3. Прізвище, ім'я, по батькові автора.
4. Наукове звання, посада, місце роботи автора.
5. Анотації до статті українською, російською та англійською мовою (15 рядків кожна).
6. Ключові слова до статті (українською, російською та англійською мовами).
7. Текст статті.
8. Назва статті та прізвище автора українською, російською та англійською мовами.
9. До статті додається анкета, що містить відомості про автора: П.І.Б., науковий ступінь,
учене звання, посада, місце роботи, членство в САУ, поштова адреса, контактні телефони,
факс, е-mail.
При наборі тексту слід дотримуватися таких вимог:
1. Рисунки та діаграми повинні бути зроблені у додатку до Microsoft Word – Microsoft Graph.
Будь ласка, використовуйте для графіків і діаграм кольори від чорного до білого (можна додавати
«штриховку» та «узори»).
2. Шрифт – Times New Roman, розмір – 12, інтервал – 1,5.
3. 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 стандартом ВАК України (див. бюлетень ВАК № 5, 2009 р.).
Статті приймаються електронною поштою у текстовому редакторі Microsoft Word у форматах .doc або .rtf.
До друку прийматимуться лише наукові статті, які мають такі необхідні структурні
елементи:
1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
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2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які посилається автор; виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
3. Формулювання цілей (мети) 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, що не відповідатимуть вимогам ВАК України до наукових публікацій, до друку не
прийматимуться!
Увага! Відтепер усі статті та заявки на конференцію просимо надсилати на адресу:
socioedition@karazin.ua.
З питань конференції звертатися до Мурадян Олени Сергіївни ((057)707-50-49), Сокурянської Людмили Георгіївни ((057)707-54-90, Хижняк Лариси Михайлівни, Остроухової Анни Сергіївни ((057) 707-53-89).
E-mail: socioedition@karazin.ua; sokuryanska@karazin.ua; anna.ostrouhova@karazin.ua.
Поштова адреса оргкомітету: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, соціологічний факультет.
Заявка
на участь у ХХІ Міжнародній науковій конференції «Харківські соціологічні читання:
«Соціологія в світі, що змінюється»
П.І.Б.
Тема доповіді
Науковий ступінь, наукове звання
Місце роботи, посада (без скорочень)
Телефони (робочий, мобільний)
Електронна адреса
Поштова адреса
Чи потрібен проектор для виступу?
Чи потрібне бронювання готелю?
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