Шановні колеги!
Наукове товариство «Наука та знання»
запрошує прийняти участь у науково-практичній інтернет-конференції

«Сучасні тенденції соціально-гуманітарного
розвитку України та світу»
17 квітня 2018 року, м. Харків
Тематичні напрямки
● Актуальні питання педагогіки, психології, соціальних комунікацій
● Сучасні проблеми філософії та соціології
● Актуальні проблеми мистецтвознавства, культурології, філології
● Сучасні питання історії, юриспруденції, політики
● Актуальні проблеми економіки та публічного адміністрування
Матеріали конференції публікуються у збірнику наукових праць
«Соціально-гуманітарний вісник».
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №22731-12631ПР від 30.05.2017
Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN): 2305-9869
Контакти: вул. Манізера, 3, м. Харків, 61002, Україна,
тел.: +380970440309, сайт: http://www.newroute.org.ua/naukove-tovarystvo

Терміни та умови розміщення матеріалів. Матеріали приймаються до 20 березня
2018 р. за електронною адресою sgvkh@meta.ua або sgvisn@gmail.com українською,
російською або англійською мовою. Надсилаючи матеріали Ви надаєте згоду на збір та
обробку Ваших персональних даних та розміщення поданого матеріалу у мережі Internet.
Публікаційний внесок становить 100 грн. за одну публікацію. Сплата публікаційного
внеску відбувається після прийняття матеріалів до друку. Автори отримують електронні
екземпляри програми та збірника. В бібліотечні заклади України надсилаються друковані
екземпляри збірника. Розсилка програми та збірника матеріалів конференції
відбуватиметься в період з 5 по 10 квітня 2018 р.
Вимоги до оформлення матеріалів. Сторінка А4, поля 2 см, абзац 1 см, інтервал
1,5, шрифт Times New Roman, розмір 14, обсяг матеріалів до 2-х сторінок. Структурні
елементи: 1. Назва бажаного тематичного напрямку; 2. Прізвище, ім’я, по батькові;
3. Науковий ступінь, вчене звання; 4. Місце роботи або навчання (без скорочень);
5. Телефон, електронна адреса (зазначена інформація не публікується); 6. Назва; 7. Текст;
8. Література (зазначений елемент може бути відсутнім; за його наявності у списку
літератури обов’язково повинні вказуватись лише ті джерела, на які є посилання в тексті).
Приклад оформлення матеріалів науково-практичної інтернет-конференції
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