До уваги авторів всеукраїнського фахового збірника
наукових праць
«Соціальні технології:
актуальні проблеми теорії та практики»!
Редакція наукового збірника «Соціальні технології:
актуальні проблеми теорії та практики» запрошує до
співробітництва докторів наук, кандидатів наук,
молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також
інших осіб, які мають або здобувають вищу освіту та
займаються науковою діяльністю.
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ
№ 15340-3912Р від 22 червня 2009 р.
Збірник включено до міжнародної наукометричної бази
Index Copernicus International (Республіка Польща).
На підставі Наказу Міністерства освіти і науки
України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових
фахових видань України Категорії «Б» у галузі соціальних наук (054 – Соціологія).
До 27 грудня 2022 року приймаються статті до № 96 збірника наукових праць
«Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики» за 2022 рік.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
1. Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список
літератури.
- поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;
- міжрядковий інтервал – 1,5;
- шрифт «Times New Roman» – 14;
- абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за
допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);
- текст вирівнюється по ширині.
2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із
зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8,
с. 234].
3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування
джерел та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного
стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне
посилання. Загальні положення та правила складання».

СТРУКТУРА СТАТТІ:
1. Загальні вимоги:
Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або
практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми, на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується
означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.
2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони
згадані вперше, або на наступній сторінці.
3. Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова мовою статті та
англійською мовою; обсяг анотації – 1800 знаків без пробілів (250–300 слів), кількість
ключових слів – мінімум 5 слів.
Мова публікацій: українська, англійська.
Стаття повинна мати такі структурні елементи:
- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
- тематичний розділ збірника;
- прізвище, ім'я та по-батькові автора (-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь,
вчене звання, посада та місце роботи (навчання) та назва статті;
- текст статті;
- список літератури;
- анотації та ключові слова двома мовами (мовою статті та англійською мовою).
Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і
публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й
уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може
не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших
матеріалів відповідальність несе автор.
ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЗБІРНИКА:
1. Теорія та історія соціології;
2. Актуальні проблеми спеціальних та галузевих соціологій;
3. Актуальні проблеми сучасного українського суспільства;
4. Сучасні технології в сучасному українському суспільстві.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
УДК 316.74:37(477.64)
Тематичний розділ: Актуальні проблеми сучасного українського суспільства
Я. В. ЗОСЬКА
доктор соціологічних наук, професор,
професор кафедри соціології та соціальної роботи,
Класичний приватний університет
СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ СПОЖИВАННЯ ОСВІТНІХ
ПОСЛУГ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
У статті зазначено, що в умовах постмодернізації українського суспільства
відбуваються зміни як у сфері економіки (формується нова філософія бізнесу, нова
економіка, що характеризується переважанням невловимих активів (послуг та
технологій)), так і у сфері споживання (за допомогою маркетингу створюються
штучні потреби; виробляються нові споживчі цінності та значення; акцент
споживчих намірів перекладається на сферу інформації та послуг).
(не менше 1800 друкованих знаків)
Ключові слова: освітня послуга, споживачі, зовнішні регулянти, оціокультурні
фактори.
Текст статті [1, c. 17] …
Список використаної літератури
1. Зоська Я.В. Особенности поведения потребителей в сфере высшего
образования. Социальные технологии. Киев : ГУ «ЗИГМУ», 2004. Вип. 22.
С. 117–128.
2. Оссовський В.Л. Громадська думка: спроба соціологічної інтерпретації. Київ :
Ін-т соціології НАНУ, 1999. 137 с.
Zoska Ya. V. Socio-cultural conditioning of consumption of educational services in
modern Ukrainian society
The article states that in the conditions of postmodernization of Ukrainian society,
changes are taking place both in the sphere of economy (new business philosophy, new
economy, characterized by the predominance of elusive assets (services and technologies) is
formed) and in the sphere of consumption (by means of marketing, artificial needs are created;
new consumer values and meanings are produced; the emphasis of consumer intentions is
shifted to the information and services sectors).
(не менше 1800 друкованих знаків)
Key words: educational service, consumers, external regulations, socio-cultural factors.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:
Для опублікування статті у науково-практичному фаховому збірнику наукових праць
«Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики» № 96 за 2022 рік
необхідно до 27 грудня 2022 року:
1. заповнити довідку про автора;
2. відправити на електронну пошту admission@soctech-journal.kpu.zp.ua статтю;
3. відправити на електронну пошту admission@soctech-journal.kpu.zp.ua квитанцію про
оплату публікаційного внеску (після проходження статтею рецензування).
Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві з науковим керівником
(або іншим вченим, який має науковий ступіть кандидата або доктора наук).
____________________________________________________________________________
Електронна версія збірника буде розміщена на сайті до 27 лютого 2023 р.
Друкована версія збірника буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований
примірник, до 27 березня 2023 р.
ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Редакція збірника здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на
наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від
польської компанії Plagiat.pl, після чого автори отримують реквізити для оплати
публікаційного внеску.
Вартість публікації становить 900 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова
сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень.
Автори, які опублікують свою статтю в № 96 на загальних умовах зі сплатою
публікаційного внеску, матимуть можливість двічі до кінця 2023 року опублікувати
безоплатно свій доробок у наступних номерах видання. Ми продовжуємо підтримувати
кожного науковця в цей складний час!
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник збірника. Вартість
друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до
публікаційного внеску.
КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:
Редакція збірника наукових праць «Соціальні технології: актуальні проблеми теорії
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Класичний приватний університет
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