НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ: ФАКТИ, ВІДГУКИ

Запрошення до участі

XХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ХАРКІВСЬКІ СОЦІОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ:
“МОВА СОЦІОЛОГІЇ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ”
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XХІ Міжнародної наукової конференції “Харківські соціологічні читання: “Мова соціології: сучасні тренди”,
яка відбудеться 15–16 листопада 2018 р. на соціологічному факультеті Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна.
Представляємо вам перелік секцій і круглих столів, які планується провести в межах конференції.
Секції
1. Метафори, концепти, конструкти: чи релевантна мова соціології?
2. Цифрові технології у дослідженні сучасного суспільства.
3. Фактори та форми соціально-політичної інтеграції та дезінтеграції у сучасному
світі.
4. Кризи, революції та війни у соціологічному дискурсі Другого модерну.
5. Соціальна інклюзія та ексклюзія в освіті.
6. Покоління X, Y, Z: у пошуках мови дослідження сучасної молоді.
7. Мова юридичної соціології як натхнення духу права.
8. Соціологія та соціальна робота: мова й поле взаємодії.
Круглі столи
1. Мова та суспільні ієрархії: соціологічний погляд.
2. Політика гендерної рівності та недискримінації в Україні: особливості впровадження та перспективи.
3. Реформа освіти і мовне питання: точка зору суб’єктів освіти.
4. Якість медичної освіти в оцінках викладачів і студентів.
5. Репродуктивні плани та сімейні цінності сучасного студентства: за результатами міжнародного дослідження.
Для участі у конференції необхідно заповнити реєстраційну форму
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR1aTaYNhaHQIpIYmaJ2k48yScQOpAGE5
0GFxeBqDepwBLfA/viewform?usp=sf_link), за бажанням, на адресу оргкомітету
socioedition@karazin.ua можна надіслати статтю, яку слід подати до 5 вересня 2018 р.
Статті, автори яких не заповнять реєстраційну форму, розглядатися не будуть!
З питань підготовки та проведення Харківських соціологічних читань звертатися
до: Мурадян Олени Сергіївни ((057) 707–53–97, e-mail: socio@karazin.ua; Сокурянської
Людмили Георгіївни ((057) 707–54–90; (067) 58–77–248; (095) 472–77–61;
e-mail: sokuryanska@karazin.ua); Хижняк Лариси Михайлівни ((057) 707–52–37);
e-mail: l.khyzhniak@karazin.ua); Остроухової Анни Сергіївни ((057) 707–53–89;
e-mail: socioedition@karazin.ua).
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Cтатті потрібно надсилати на адресу: socioedition@karazin.ua, вони приймаються
українською, російською або англійською мовами та будуть опубліковані у фахових
виданнях: збірнику наукових праць “Вісник Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна”, серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи” та “Українському соціологічному журналі”.
Поштова адреса оргкомітету: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський
національний університет імені В.Н. Каразіна, соціологічний факультет.
Вимоги до оформлення статей
Стаття, що подається на розгляд, повинна містити:
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 (анотація
українською та російською мовами – 800 знаків; англійською – 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
українською, російською та англійською мовами.
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: зазначається номер джерела та сторінка, наприклад: [5, с.18].
Бібліографія оформлюється відповідно до 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 у текстовому редакторі Microsoft Word.
Обсяг статті 20 000–30 000 знаків.
Редакція зберігає за собою право скорочувати та правити текст статті (не викривляючи позиції автора).
Редакційна експертиза статей виконується тільки для внутрішнього користування.
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 цієї
проблеми і на які посилається 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 дослідження та 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 редакції, 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.
Матеріали надсилати на адресу: socioedition@karazin.ua.
З питань підготовки та проведення Харківських соціологічних читань звертатися
до: Мурадян Олени Сергіївни ((057) 707–53–97, e-mail: socio@karazin.ua; Сокурянської
Людмили Георгіївни ((057) 707–54–90; (067) 58–77–248; (095) 472–77–61;
e-mail: sokuryanska@karazin.ua); Хижняк Лариси Михайлівни ((057) 707–52–37);
e-mail: l.khyzhniak@karazin.ua); Остроухової Анни Сергіївни ((057) 707–53–89;
e-mail: socioedition@karazin.ua).
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