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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 1 вересня 2017 р. по 15 листопада 2017 р. за
електронною адресою sgvkh@meta.ua українською, російською або англійською
мовою. Публікаційний внесок становить 200 грн. (у разі отримання електронного
екземпляру в форматі PDF) або 250 грн. (у разі отримання друкованого екземпляру).
Сплата публікаційного внеску відбувається після прийняття статті до друку. Розсилка
авторських екземплярів на електронні та поштові адреси відбуватиметься в період
з 1 по 15 грудня 2017 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. Стаття повинна містити посилання на використані джерела.
Разом зі Збірником Ви отримаєте програму об’єднаного науково-комунікативного заходу
науково-практичного круглого столу «Актуальні проблеми розвитку соціально-культурної сфери»
та II науково-практичної конференції «Державне та корпоративне управління в соціальногуманітарній сфері» (участь заочна).
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Структура статті
Назва бажаного розділу збірника
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Посада (із зазначенням місця роботи, навчання)
Телефон та електронна адреса (якщо необхідні електронні екземпляри) або поштова адреса
(якщо необхідні друковані екземпляри). Зазначена інформація не публікується.
Назва статті
Анотація та ключові слова (до 500 знаків з пробілами). Речення в анотації повинні починатись
словами досліджено, проаналізовано, виявлено і т. ін.
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