
 

Шановні колеги! 
 

Наукове товариство «Наука та знання» 

запрошує стати авторами збірника наукових праць 
 

«Соціально-гуманітарний 

вісник» 
 

Випуски 20 та 21 
 

● Засновано 2010 року ● КВ №22731-12631ПР ● 

● ISSN 2305-9869 ● www.newroute.org.ua ● 
 

У збірнику публікуються 

наукові статті та наукові тези. 

Матеріали приймаються до 21 травня 2018 р. 

за адресою sgvisn@gmail.com або sgvkh@meta.ua 

українською, російською або англійською мовою*. 

Сплата публікаційних внесків відбувається після 

прийняття матеріалів до друку**. 

Розсилка авторських екземплярів відбуватиметься 

з 1 по 5 червня 2018 р. 

Наукові роботи оформлюються на сторінках А4, 

поля 2 см, абзац 1 см, інтервал 1,5, шрифт Times New 

Roman, розмір 14. 

 
Наукові роботи публікуються в рамках проведення II науково-практичної конференції «Сучасні тенденції 

соціально-гуманітарного розвитку України та світу» (6 червня 2018 р.) за розділами (участь заочна): 
 

1. Педагогіка, філософія, психологія, соціологія, соціальні комунікації 

2. Мистецтвознавство, культурологія, філологія, історія 

3. Економіка, юриспруденція, політика, публічне адміністрування 
 

Публікаційний внесок для авторів статей становить 270 грн. Загальний обсяг статті (в т. ч. дані про 

авторів, анотація, список використаних джерел) до 20 тис. знаків з пробілами***. На одну статтю 

редакція за власний рахунок рекомендованим листом надсилає автору один друкований безоплатний 

екземпляр збірника. 
 

Публікаційний внесок для авторів тез становить 100 грн. Загальний обсяг тез (в т. ч. дані про авторів, 

список використаних джерел) до 4 тис. знаків з пробілами. Автори тез отримують електронний 

екземпляр збірника. 
 

Структурні елементи наукової праці 

1. Назва бажаного розділу 

2. УДК (тільки для статей) 

3. Прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень) 

4. Науковий ступінь, вчене звання (без скорочень) 

5. Місце роботи або навчання (без скорочень) 

6. Телефон, електронна адреса, поштова адреса (зазначена інформація не публікується) 

7. Назва 

8. Анотація та ключові слова обсягом від 500 знаків з пробілами мовою публікації (тільки для статей) 

9. Текст (актуальність теми, огляд літератури, мета дослідження, виклад основного матеріалу, висновки та 

перспективи подальших досліджень). Для тез структура довільна 

10. Список використаних джерел (у списку обов’язково повинні вказуватись лише ті джерела, на які є 

посилання в тексті наукової праці). Для тез список використаних джерел може бути відсутнім 
  

 
* Періодичність випусків збірника у 2018 р. становить 6 разів на рік. Випуски 18, 20, 22 містять наукові статті. Випуски 19, 21, 23 містять наукові тези. 

Збірник друкується тричі на рік здвоєними випусками. В кожному здвоєному випуску публікуються наукові статті обсягом до 20 тис. знаків та наукові 

тези обсягом до 4 тис. знаків. ** Надсилаючи наукову працю Ви надаєте згоду на збір та обробку персональних даних, розміщення поданих праць у 
науково-метричних базах, електронних бібліотеках. *** Наукові праці проходять внутрішнє рецензування та перевірку на відповідність вимогам щодо 

змісту та оформлення. 
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