НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ: ФАКТИ, ВІДГУКИ

Запрошення до участі

ХІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ЯКУБИНСЬКА НАУКОВА СЕСІЯ”
Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у роботі ХІV Міжнародної науковопрактичної конференції “Якубинська наукова сесія”, яка відбудеться 5 квітня 2019
року.
Організаторами конференції є Харківське відділення Соціологічної асоціації
України та соціологічний факультет Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна.
Цього року конференція присвячується 90-річчю від дня народження доктора соціологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи, завідувача кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з 1980 по
2001 рік Олени Олександрівни Якуби.
Тема конференції: “Олена Якуба – засновниця Харківської соціологічної школи”.
У межах конференції планується проведення двох панелей: меморіальної, присвяченої історії Харківської соціологічної школи, творчому шляху Олени Олекса ндрівни Якуби та інших представників Харківської школи, та дискусійної, на якій
обговорюватимуться питання соціологічного вивчення актуальних проблем сучасного суспільства.
Для участі в конференції просимо до 1 березня 2019 р. заповнити реєстраційну
форму https://goo.gl/forms/oirg1Ry6F0vwAD3X2
За бажанням Ви можете надіслати статтю, яка за умови позитивної рецензії буде
опублікована у черговому номері Віснику Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія,
теорія, методи” чи “Українського соціологічного журналу” за 2019 р. (вимоги до статей додаються).
З питань проведення конференції звертатися до: Сокурянської Людмили Георгіївни (конт. тел. (057) 707-54-90; email: sokuryanska@karazin.ua), Мурадян Олени Сергіївни (конт. тел. (057) 707-53-97; email: socio@karazin.ua) Хижняк Лариси Михайлівни (конт. тел. (057) 707-52-37, email: l.khyzhniak@karazin.ua), Остроухової Анни
Сергіївни (конт. тел. (057) 707-53-89, email: anna.ostrouhova@karazin.ua).
Адреса оргкомітету: 61022, Харків, пл. Свободи, 6, соціологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кафедра соціології (каб. 351).
Вимоги до оформлення статей
Стаття, що подається на розгляд, повинна містити такі дані:
1. Шифр (бібліографічні показники) УДК.
2. Назва статті (великими літерами).
3. Прізвище, ім'я, по батькові автора.
4. Наукове звання, посада, місце роботи автора (поштова адреса закладу, де працює автор і поштовий індекс).
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5. ORCID автора.
6. Електронну адресу автора.
5. Анотації до статті українською, російською та англійською мовою (1800
знаків).
6. Ключові слова до статті (українською, російською та англійською мовами).
7. Текст статті.
8. Назва статті, прізвище автора, наукове звання, посада, місце роботи автора (поштова адреса закладу, де працює автор та поштовий індекс) українською, російською
та англійською мовами.
При наборі тексту треба дотримуватися таких вимог:
1. Рисунки та діаграми повинні бути зроблені у додатку до Microsoft Word
– Microsoft Graph. Будь ласка, використовуйте для графіків та 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.
Бібліографія оформлюється згідно з міжнарожним стандартом HARVARD style
http://www.ntpu.edu.tw/ipug/files/req/HARVARD%20Reference%20Style%20Guide.pdf
або Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання.
Загальні
положення
та
правила
складання.
Київ,
2016.
16
с.
http://akademperiodyka.org.ua/sites/default/files/References_settings_0.pdf
Статті приймаються електронною поштою socioedition@karazin.ua.
Обсяг статті 20 000–30 000 знаків.
Редакція зберігає за собою право скорочувати статті й правити мову статті (без
викривлень позиції автора).
Редакційна експертиза статей виконується виключно для внутрішнього користування.
До друку приймаються 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.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор; виокремлення невирішених раніше частин
загальної проблеми, яким присвячується стаття.
3. Формулювання мети статті.
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів.
5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок в обраному
напрямі.
Автори статей несуть відповідальність за достовірність наведених у статті даних,
результатів дослідження та обґрунтованість зроблених висновків, а також за порушення авторських прав при використанні зовнішніх матеріалів. Подаючи статтю до редакISSN 1681-116X. Український соціум, 2018, № 4 (67)
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ції, автори тим самим засвідчують, що під час проведення дослідження та підготовки
статті вони дотримувались етичних вимог, зокрема Кодексу етики Міжнародної соціологічної асоціації (ISA) (http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm),
Кодексу професійної етики соціолога (САУ) (http://www.sau.kiev.ua/codex.html), а матеріали, які вони подають, є оригінальними і раніше не публікувались.
З усіх питань звертатися до Сокурянської Людмили Георгіївни ((057)707-54-90 та
Остроухової Анни Сергіївни ((057) 707-53-89); email: socioedition@karazin.ua
Оргкомітет

186

ISSN 1681-116X. Ukr. socìum, 2018, № 4 (67)

