Шановні колеги!
Запрошуємо стати авторами
збірника наукових праць

«Соціально-гуманітарний вісник»

Випуск 25
До друку приймаються
наукові статті та наукові тези
Наукові праці оформлюються на сторінках А4,
поля 2 см, абзац 1 см, інтервал 1,5,
шрифт Times New Roman, розмір 14,
українською, російською або англійською мовою*
та надсилаються за адресою

sgvisn@gmail.com
до 20 березня 2019 р. включно
Початок розміщення електронних примірників
25 березня 2019 р.
Наукові праці публікуються в рамках проведення
V всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні тенденції соціально-гуманітарного
розвитку України та світу» (27 березня 2019 р.,
участь заочна) за розділами:

1. Педагогіка, соціологія, філософія, психологія, соціальні комунікації
2. Мистецтвознавство, культурологія, філологія, історія
3. Економіка, юриспруденція, політика, публічне адміністрування
Авторам тез. Публікаційний внесок – 120 грн. Обсяг – до 3 стор.
Авторам статей. Публікаційний внесок – 270 грн. Обсяг – до 12 стор.
Автори статей та тез отримують електронний примірник видання за посиланням
http://www.newroute.org.ua/arhiv
Друковані примірники видання надсилаються до бібліотек України.
Сплата публікаційних внесків відбувається після прийняття наукової праці до друку.
Оформлення статей
1. Назва бажаного розділу
2. УДК (Ви можете доручити визначення УДК
редакції. Вартість послуги 30 грн.)
3. Прізвище, ім’я, по батькові автора
(без скорочень, кількість авторів не більше 3-х)
4. Науковий ступінь, вчене звання автора
(за наявності, без скорочень, кожного автора)
5. Назва закладу тощо, який представляє автор
(без скорочень, кожного автора)
6. Номер мобільного телефону, особиста
електронна адреса (кожного автора,
інформація не публікується)
7. Назва публікації
8. Анотація та ключові слова мовою публікації
9. Текст (актуальність, огляд джерел, мета,
основний матеріал, висновки)
10. Список використаних джерел

Оформлення тез
1. Назва бажаного розділу
2. Прізвище, ім’я, по батькові автора
(без скорочень, кількість авторів не більше 3-х)
3. Науковий ступінь, вчене звання автора
(за наявності, без скорочень, кожного автора)
4. Назва закладу тощо, який представляє автор
(без скорочень, кожного автора)
5. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь,
вчене звання, назва закладу тощо, який
представляє науковий керівник автора (за
наявності, за бажанням, без скорочень, на початку
строки словосполучення «Науковий керівник»)
6. Номер мобільного телефону, особиста
електронна адреса (кожного автора,
інформація не публікується)
7. Назва публікації
8. Текст (структура довільна)
9. Список використаних джерел (не обов’язково)

* Надсилаючи наукову працю Ви надаєте згоду на збір та обробку персональних даних, розміщення поданих праць у науково-метричних базах, електронних бібліотеках, пошукових системах. Докладна
інформація про видання розташована на сайті www.newroute.org.ua. Збірник видається з 2010 року. Інформація про опубліковані наукові праці розміщується в пошуковій системі наукових публікацій «Google
Scholar», в базі даних інформаційного ресурсу «Наукова періодика України», на сайті Соціально-гуманітарної науково-творчої майстерні «Новий курс». Збірник не входить до переліку спеціалізованих видань
України. Публікація у збірнику підтверджує апробацію наукових досліджень та вважається друкованою науковою працею автора, що опублікована у вітчизняному науковому періодичному виданні.

