
 
 

 
 
 

Шановний пане Ключівський! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 

"СИСТЕМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА " 

 

Конференція відбудеться в рамках реалізації Проекту «Кордони очима людей»  

Програми ЄІСП ТКС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 

24-25 вересня 2014 року 

в готельному комплексі «Korona Hotel-Nyiregyhaza» 

м. Ніредьхаза / Nyíregyháza 

Dózsa György utca 1 

4400 Венгрия 

 

 

 

Оргкомітет конференції 

 

За додатковою інформацією просимо звертатися до оргкомітету конференції:  
 
4625 Záhony, Európa tér 20. 
 
Kinga Hamari  
Tel: +36 30 257 4125 
kiutzahony@gmail.com  

 
88000 Україна, м. Ужгород, вул. Цегольнянська, 3/2 
тел./факс: +380-312-616-799 
info@instc.net 
 
Дмитро Мірошніков – секретар оргкомітету 
miroshnikov.dmitriy@gmail.com 
+380997272453 

mailto:kiutzahony@gmail.com
mailto:info@instc.net


 
 

 
 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

Прізвище 
 

 

 
Ім’я 

 

 

По-батькові 
 

 

Посада 
 

 

Організація 

 

 

Назва 
доповіді 

 

 

Адреса 
 

 

Телефон 
 

 

E-mail 
 

 

*Реєстраційну форму та матеріали доповідей надсилати на адресу 

оргкомітету до 10 вересня 2014 року 

Готель «Korona Hotel-Nyiregyhaza» розташований в центральній частині м. 

Ніредьхаза.  
Додаткова інформація: http://www.korona-hotel.hu/  
 
Робочі мови конференції: англійська, угорська та українська 

Оргкомітет забезпечує проживання та харчування учасників конференції. 
Матеріали конференції будуть опубліковані в окремому збірнику на двох мовах 
(англійській та українській).  
 

http://www.korona-hotel.hu/


 
 

 
 
 

  
Технічні вимоги до оформлення статті: 

Робота має бути у друкованому вигляді та електронному варіанті. 

• Формат сторінки – А 4.  

• У тексті не допускаються порожні рядки, розрядка, знаки переносу, елементи 

псевдографіки та інші нетекстові символи.  

• Рекомендований обсяг статті – не більше шести друкованих сторінок.  

• Поля зліва, знизу та зверху – 20 мм, справа – 10 мм.  

• Шрифт – Times New Roman (кегель 14), міжрядковий інтервал –1,5.  

 Абзацний відступ – 10 мм.  

• На першій сторінці статті вказується індекс УДК (зліва), потім справа - повне ім’я 

та прізвище автора (прізвище – великими літерами, жирним курсивом), в 

наступних двох рядках - відомості про науковий ступінь, вчене звання та місце 

роботи автора, нижче посередині – назва статті (великими буквами, шрифт – 

кегель 16), нижче – анотація (мовою статті курсивом з абзацу), ключові слова 

(мовою статті курсивом з абзацу); далі – текст, після списку використаної 

літератури - анотація та ключові слова англійською та російською мовами 

курсивом.  

• Перелік використаної літератури подається після тексту статті під заголовком 

«Список використаних джерел» (виконується жирним курсивом, кегель 12, через 1 

інтервал). Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно з 

встановленими вимогами (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3.) та має містити 

не менше 10 джерел.  

• Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [3, 

с. 35; 8, с. 56–59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку 

літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі 

сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.  

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, 

даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, 

окрім загальноприйнятих, не допускається. Текст статті автор повинен вичитати та 

підписати. 

Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву 

статті. Відхилені матеріали не рецензуються і не повертаються.  


	в готельному комплексі «Korona Hotel-Nyiregyhaza»

