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 Збірник наукових праць входить до переліку наукових фахових видань
України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт за
напрямом “Соціологія”, згідно з постановою президії ВАК Ураїни від
14.10.2009 р. № 1-05/4 (Бюл. ВАК України № 11, 2009).

 Збірник наукових праць виходить 4 рази на рік.
 Робочі мови збірника: українська, російська, англійська.
 Редакція матеріали не рецензує й не повертає. Статті до друку підпису-
ють за рекомендацією вченої ради Класичного приватного університету.

 Редакція приймає матеріали від авторів у роздрукованому вигляді з
обов’язковим електронним варіантом у форматі MS-Word-97, 2000, XP.

 Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ не-
суть автори матеріалів.

 При використанні матеріалів збірника посилання на “Соціальні техноло-
гії: актуальні проблеми теорії та практики” обов’язкове.

 Кожна наукова стаття, направлена до збірника, повинна мати такі елеме-
нти: УДК, анотації англійською (2000 знаків), українською (500 знаків)
та російською (500 знаків) та ключові слова (3–10 слів) українською, ро-
сійською та англійською мовами, постановка проблеми в загальному ви-
гляді і її зв’язок з важливими науковими й практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких покладено початок вирі-
шенню даної проблеми й на які орієнтується автор, виділення невиріше-
них раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття; форму-
лювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу
дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження й перспективи подальших розробок у
цьому напрямі, Список використаної літератури за алфавітом, підпис ав-
тора і дата.

 Паперовий варіант, підписаний автором, ідентичний набраному в елект-
ронному варіанті, завірена рецензія доктора наук відповідного профілю
(крім випадків, коли автор сам має науковий ступінь доктора наук), дові-
дка про автора на окремому аркуші (прізвище, ім’я, по батькові повніс-
тю, відповідно до паспортних даних, науковий ступінь, вчене звання, по-
сада, місце роботи, адреса, телефони з кодом міста, e-mail), копія доку-
мента про сплату (25 гривень за сторінку) передаються відповідальному
редакторові або надсилаються за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жу-
ковського, 70б, КПУ, кафедра соціології та соціальної роботи.

 Гроші треба перераховувати за реквізитами: КПУ / АТ “УкрСиббанк”
р/р 26001504757200 / ОКПО 19278502 / МФО 351005. За друк статті в
збірнику наукових праць “Соціальні технології: актуальні проблеми
теорії та практики”.


