Шановні колеги!
Наукове товариство «Наука та знання»
запрошує стати авторами збірника наукових праць

«Соціально-гуманітарний вісник»
Видання засновано 2010 року
Свідоцтво КВ №22731-12631ПР
ISSN 2305-9869 ● www.newroute.org.ua
До випуску 23 приймаються наукові статті
До випуску 24 приймаються 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 або sgvkh@meta.ua
до 20 листопада 2018 р. включно
Початок розсилки авторських примірників
30 листопада 2018 р.
Наукові праці публікуються в рамках проведення
науково-практичної інтернет-конференцій
«Сучасні тенденції соціально-гуманітарного
розвитку України та світу» (участь заочна)
за розділами:

1. Педагогіка, філософія, психологія, соціологія, соціальні комунікації
2. Мистецтвознавство, культурологія, філологія, історія
3. Економіка, юриспруденція, політика, публічне адміністрування
Авторам тез. Публікаційний внесок – 100 грн. Обсяг – до 5 тис. знаків (2-3 стор.)
На електронну адресу автора надсилається електронний примірник видання.
Авторам статей. Публікаційний внесок – 300 грн. Обсяг – до 20 тис. знаків (12 стор.)
«Новою поштою» за рахунок отримувача надсилається безкоштовний друкований примірник видання.
Сплата публікаційних внесків відбувається після прийняття наукової праці до друку.
Структурні елементи наукової праці
1. Назва бажаного розділу
2. УДК (тільки для статей)
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. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, назва закладу тощо, який представляє
науковий керівник або консультант автора (за наявності, за бажанням, без скорочень, на початку строки
слово «керівник» або «консультант»)
7. Номер мобільного телефону, електронна адреса (кожного автора, інформація не публікується)
8. Назва населеного пункту та номер відділення «Нової пошти» (тільки для статей)
9. Назва публікації
10. Анотація та ключові слова мовою публікації (тільки для статей, 300-500 знаків)
11. Текст (актуальність, огляд джерел, мета, основний матеріал, висновки) (для тез структура довільна)
12. Джерела (у списку повинні вказуватись лише ті джерела, на які є посилання в тексті публікації,
для тез список використаних джерел може бути відсутнім)
* Надсилаючи наукову публікацію Ви надаєте згоду на збір та обробку персональних даних, розміщення поданих праць у науково-метричних базах, електронних бібліотеках, пошукових системах.

