Шановні колеги!
Організаційний комітет має честь запросити Вас до участі у VIІІ Міжнародній
конференції студентів та молодих вчених «Соціологія та сучасні соціальні
трансформації» (12-13 листопада 2015 р.), що відбудеться на факультеті соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Робочі мови: українська, англійська.
Прийом заявок на участь і тез доповідей здійснюється до 28 жовтня 2015 р..

Орієнтовні тематичні напрямки:
«Культурні та освітні практики в контексті соціальних змін»
«Влада, ресурси, доступи: політичне та економічне різноманіття соціальних змін»
«Повсякдення та соціальні зміни»
«Євромайдан та війна як виклики для соціологічного теоретизування»

Організаційний внесок складає 80 гривень.
За бажанням Ви можете бути поселені на час проведення конференції в гуртожитку студмістечка
КНУ імені Тараса Шевченка. Вартість проживання сплачується окремо й може складати 30-100
гривень за добу.
За підсумками конференції буде опублікована збірка тез доповідей учасників та учасниць.
Заочна участь у конференції не передбачена. Форма заявки та вимоги до тез подаються
нижче.

Обсяг до 8000 знаків (орієнтовно 1-2 стр.) у форматі MS WORD (приймаються файли
лише з розширенням .doc). Шрифт Times New Roman, кегль 12; інтервал - 1.
Поля: верхнє - 1,5 см, нижнє - 1,5 см, праве - 1,1 см, ліве - 2,1 см.
Тези повинні мати вихідну інформацію:
-

ім’я та прізвище автора - жирний курсив, вирівнювання по правому краю;

-

повна назва навчального закладу або наукової установи, яку представляє автор - з
нового рядка, вирівнювання по правому краю;

-

через один рядок симетрично по центру назва статті (Times New Roman, жирний
шрифт);

-

основний текст статті (вирівнювання по ширині), абзац - 0,5 см (виставляти через
меню "Формат", вкладку "Абзац"). Для встановлення абзацу не використовувати
пробіли й Tab. Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото
додаються окремим файлом;

-

cписок джерел та літератури подається в кінці статті (не більше 15 позицій).
Джерела вказувати в порядку згадування в тексті, причому одній позиції має
відповідати одне джерело. Включається лише та література, на яку є посилання в
тексті. Посилання в тексті вказуються в квадратових дужках: порядковий номер
джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 12-15]). Не допускаються підрядкові посилання
та використання меню "Вставка" - "Сноска".	
   Не допускається використання
переносів, нумерації сторінок, колонтитулів.

З усіма питаннями просимо звертатися на ел. адресу Оргкомітету sociology.rmu@gmail.com
З повагою, Організацій комітет.

Приклад:

Іваненко Іван Іванович
Факультет соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Концепція раціоналізації Макса Вебера
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Список використаних джерел:
1.

Заявка
VIII Міжнародна конференції студентів та молодих вчених «Соціологія та сучасні соціальні
трансформації» (12-13 листопада 2015 р.) факультету соціології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Будь-ласка, надсилайте заявку з тезами доповіді на ел. адресу sociology.rmu@gmail.com
відповідно до дедлайну (28 жовтня 2015).
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