Додаток
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ: обсяг до 3 стор. (не більше 5 000
знаків) формату А4, орієнтація – книжкова, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5,
шрифт Times New Roman, поля усі - 20 мм.
Перший рядок - назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний,
вирівнювання по центру). Другий – прізвище та ініціали автора, місце роботи
(навчання) (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).
Далі – текст тез доповіді, вирівняний за шириною з відступом зліва 1,25 см
Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2: 56], де перше
число означає порядковий номер у списку використаних джерел, наступні – номер
сторінки.
Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути
оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису (затверджені
наказом ВАК України від 29 травня 2007 року – див. приклади оформлення).
Для студентів та аспірантів обов’язковою є рецензія наукового керівника.
Подаючи тези до оргкомітету, автори тим самим засвідчують, що під час
проведення дослідження і підготовки доповіді (тез) вони дотримувались етичних
вимог, зокрема, Кодексу етики Міжнародної соціологічної асоціації (ISA)
(http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm),
Кодексу
соціолога
Соціологічної асоціації України (САУ) (http://www.sau.kiev.ua/codex.html).
Приклади оформлення списку використаних джерел:
- один автор:
Tymkiv Ya. Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa
europejskiego / Ya. Tymkiv. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2009. – 346 s.
- два і більше авторів:
Україна в умовах глобалізації / Л. А. Пономаренко, Л. В. Адамович,
В. Т. Музичук, А. Е. Василенко ; під ред. Б. Б. Іванчука. – Київ : Наукова думка, 1998. –
144 с.
- матеріали конференцій, періодичні видання, збірники праць та серійні
видання:
Населення України, 1998 рік : демогр. щорічник / Держ. ком. статистики
України, Упр. статистики населення ; [Л .М. Стельмах (відп. за вип.)]. – К. : [б. в.],
1999. – 466 с.
- статті та розділи з книг:
Tymkiv Ya. Mechanizmy wspуlpracy i instytucjonalizacja stosunkуw Ukraina – UE /
Ya. Tymkiv // Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP: wybrane
problemy / pod red. W. Baluka. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2009. – S. 207–224.
Оргкомітет залишає за собою право редагування матеріалів до друку.

