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Розділи збірника 

«Педагогіка, філософія, психологія, соціологія, філологія», 

«Мистецтвознавство, культурологія, історія, соціальні комунікації», 

«Економіка, юриспруденція, політика, публічне адміністрування» 
 

Статті приймаються в період з 10 грудня 2017 р. по 20 березня 2018 р. за 

електронною адресою sgvkh@meta.ua українською, російською або англійською 
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електронних бібліотеках і т. ін. Публікаційний внесок становить 270 грн. за 

публікацію однієї статті (один друкований безоплатний екземпляр збірника 

надсилається автору рекомендованим листом). Сплата публікаційного внеску 

відбувається після прийняття статті до друку. Розсилка авторських екземплярів 

відбуватиметься в період з 5 по 10 квітня 2018 р. Вимоги до оформлення статей: 

сторінка А4, поля 2 см, абзац 1 см, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, розмір 

14, обсяг до 20 тис. знаків з пробілами. 
 

Структура статті 

1. Назва бажаного розділу збірника 

2. УДК 

3. Прізвище, ім’я, по батькові 

4. Науковий ступінь, вчене звання 

5. Місце роботи або навчання 

6. Телефон, електронна адреса, поштова адреса. Зазначена інформація не публікується 

7. Назва статті 

8. Анотація та ключові слова (до 1000 знаків з пробілами, мінімум три речення). Речення в 

анотації повинні починатись словами досліджено, проаналізовано, виявлено і т. ін. 

9. Текст статті (структура статті повинна містити наступні елементи: актуальність теми, огляд 

літератури, мета дослідження, виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших 

досліджень). 

10. Література (у списку обов’язково повинні вказуватись лише ті джерела, на які є посилання в 
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