Шановні колеги!
Дослідницький комітет з соціології молоді Соціологічної асоціації України,
Молодіжний сектор Соціологічної асоціації України
у співпраці з кафедрою соціології соціологічного факультету
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
готує до видання черговий випуск електронного збірнику наукових праць
«СОЦІОЛОГІЯ МАЙБУТНЬОГО: збірник наукових праць з соціології молоді та
студентства»
Запрошуємо Вас до 1 вересня 2012 року подати статтю згідно з наступними вимогами:
Вимоги до статті
Статті приймаються українською, російською або англійською мовами. Вони мають
бути оформлені наступним чином:
1. У верхньому лівому куті першої сторінки - шифр УДК.
2. Наступний рядок - прізвище та ініціали автора/авторів
3. Наступний рядок - назва статті (без лапок, з великої літери, без крапки наприкінці
назви).
4. Анотації статті англійською, українською та російською мовами (7-10 рядків)'
5. Ключові слова до статті (англійською, українською та російською мовами, до 7 слів)
6. Текст статті. Під час набору тексту, будь ласка, дотримуйтесь наступних правил:
1. Набір тексту здійснюється за умов вимкнутого переносу;
2. Відступ першого рядку кожного абзацу робиться автоматично за допомогою
меню Microsoft Word (Формат – Абзац – відступ);
3.Малюнки та діаграми мають бути зроблені у додатку до Microsoft Word Microsoft Graph;
4.Відстань між словами – не більше 1 пропуску;
5.Посилання на першоджерела мають бути подані в кінці статті у розділі
Література з послідовною нумерацією відповідно до розміщення їх у статті.
6.Література (Бібліографія) оформлюється за стандартом ВАК України.
7.Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5; усі поля – 2 см; на
одній сторінці формату А4 розміщується приблизно 2500 знаків;.
До статті автор має додати також супровідну сторінку: відомості про автора
(прізвище, ім’я, по-батькові українською, російською та англійською мовами), адреса,
телефон, факс, e-mail, місце роботи, посада, наукове звання) та назву статті
українською, російською та англійською мовами.
З попередніми випусками, що вийшли на електронному та матеріальному (CD-disk)
носіях,
можна
ознайомитися
за
адресою:
http://www.sociology.kharkov.ua/socio/index.php?option=com_content&task=category&sectio
nid=5&id=82&Itemid=108.
Статті приймаються електронною поштою у текстовому редакторі Microsoft Word.
Стаття має бути обсягом не менш як 11000 знаків.
Редакція зберігає за собою право редагувати статті. Статті висловлюють власні
погляди авторів, які можуть не збігатися з позицією редакційної колегії. Статті не
рецензуються. Редакційна експертиза виконується винятково для внутрішнього
користування.
Будь ласка, надсилайте статті та звертайтеся за додатковою інформацією до
Сокурянської Людмили Георгіївни (sokur@sociology.kharkov.ua чи тел. +38-057-707-5490), Голікова Олександра Сергійовича (goaledor@univer.kharkov.ua, a.s.golikov@gmail.com
чи тел. +38-057-707-50-79)
Редакція

Супровідна сторінка

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________

Фамилия, имя, отчество________________________________________________

Name, surname______________________________________________________

Науковий ступінь ___________________________________________________

Звання_____________________________________________________________

Посада_____________________________________________________________

Місце роботи _________________________________________________
Поштова адреса (службова) ___________________________________________
___________________________________________________________________

Телефони:
Службовий_______________________________________
Домашній________________________________________
Факс_____________________________________________
E-mail____________________________________________

Назва статті ( українською, російською та англійською мовами)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

