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У збірнику наукових праць магістрантів факультету соціальної та 

психологічної освіти друкуються матеріали за такими напрямами: 

- Соціальна робота; 

- Соціальне забезпечення; 

- Психологія; 

- Освітні, педагогічні науки; 

- Управління закладом освіти. 

До друку приймаються статті магістрантів. Редакція залишає за собою право 

на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. 

Для опублікування статті автору необхідно надіслати на електронну адресу  

oljmatros@gmail.com : 

1. Стаття (приклад); 

Збірник матеріалів виходить два рази на навчальний рік (один раз на 

семестр). Статті до збірника приймаються до 10 листопада 2022 року, та до 10 

квітня 2023 року. 

Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог, до розміщення у 

збірнику не приймаються. 

Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор. 

Назва файлу з електронною версією статті повинна обов'язково містити 

прізвище та ім'я автора. 

Публікація матеріалів магістрантів у збірнику є БЕЗКОШТОВНОЮ. 

Вимоги до оформлення статті: 

 перший рядок - ім'я (повністю) прізвище автора, назва установи, де 

навчається автор (співавтори), курс, е-mail; нижче прізвище та ім’я наукового 

керівника, науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де 

працює науковий керівник; 

 нижче по центру - назва статті (напівжирним шрифтом, заголовними 

літерами); 

 далі - анотація та ключові слова. 

Текст статті повинен бути структурований (обов'язкові структурні 

елементи виділяються напівжирним шрифтом): 

 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими, чи практичними завданнями; 
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 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

 мета статті (постановка завдання); 

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 

вказаному напрямі; 

 список використаних джерел (наводиться у кінці тексту мовою 

оригіналу. Використані джерела мають бути оформлені відповідно до ДСТУ 2015 

року. Посилання на джерело подається в квадратних дужках, наприклад: «... відомо 

з [4]. ... » або « ... розглянуто в [4, с. 203].»; 

 references (транслітерація) оформляється відповідно до Правил 

оформлення списків літератури (завантажити тут).  

Технічні вимоги: текст статті повинен бути набраний на комп'ютері 

(редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman 

14 з міжрядковим інтервалом 1,5, а література та references - шрифтом Times New 

Roman 12 з міжрядковим інтервалом 1,0. 

Не допускається використання в матеріалах сканованих, або 

сфотографованих схем, малюнків, таблиць і т.д. 

Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити результати 

наукового дослідження і обґрунтування отриманих наукових результатів. 

 

Довідки за телефонами: 

09887-00-379  (Матрос Ольга Олександрівна). 
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