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ВИМОГИ 
до оформлення статей до наукового журналу 

«СВІТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ» 
(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.  

Сер. КВ № 19760–9560ПР 20 лютого 2013 року) 
 

Роботи надаються тільки в електронному вигляді (електронною поштою). Текст у редакторі WORD (1997-
2003, 2007); обсяг роботи 8-12 сторінок, формат аркуша А4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий 
інтервал 1,5; абзацний відступ 1,0; поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє поля – по 20 мм; 
вирівнювання по ширині.  

У першому рядку, по центру розмістити прізвище та ініціали автора − шрифт  Тimes New Roman Суr, кегль 
14; наступний рядок – по центру − у дужках (назву міста, країни), наступний рядок – ліворуч – УДК 
(універсиальний десятковий код); якщо автор не знає коду, редакція надає код самостійно; далі, наступний рядок – 
по центру – прописними (великими) літерами розмістити назву доповіді − шрифт Times New Roman Cуr, кегль 14 
напівжирний. 
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ДО ПОСТАНОВКИ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ ПРО ОСОБЛИВИЙ СТАТУС МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ 

(МАСОВОГО СПІЛКУВАННЯ) В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
 

Автор аналізує ситуацію навколо методологічних питань щодо наукової постановки проблеми про особливий статус 
медаікомунікацій, масового спілкування, у системі соціальних комунікацій. 

Ключові слова: медіакомунікації, соціальні комунікації, соціальне спілкування. 
 
Автор анализирует ситуацию вокруг методологических вопросов относительно научной постановки проблемы об 

особенном статусе медаикомуникаций, массового общения, в системе социальных коммуникаций.  
Ключевые слова: медиакоммуникации, социальные коммуникации, социальное общение. 
 
An author analyses a situation round methodological questions in relation to the scientific raising of problem about the special 

status of medaikomunikaciy, mass intercourse, in the system of social communications.  
Keywords: mediacommunications, social communications, social intercourse. 
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Продовження вимог 

Стаття для публікації повинна містити всі необхідні елементи відповідно до постанови Президії ВАК 
України від 15.01.2003 р. №7 – 05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК 
України»: 

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; 

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які 
спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; 

- формулювання мети статті (або постановка завдання); 
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку; 
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- анотації українською, російською і англійською мовами (до 5 рядків + ключові слова – до 5 слів або 

словосполучень); шрифт Times New Roman Cyr; кегль 12; міжрядковий інтервал 1,0. 
Список використаних джерел надається загальним списком у кінці статті, кегль 14. У тексті рукопису 

посилання на джерела подаються в квадратних дужках (наприклад: [5, с. 34–35], або [3, с. 234; 13; 18, с. 145]). 
Посилання на раніше не опубліковані праці не допускаються.  

Статті надсилати на ел. адресу akholod@ukr.net Для електронної пошти формат вкладеного файлу з текстом 
доповіді *.doc. Назва файлу: прізвище автора (не більше 8 символів).  

На одну статтю надсилається 1 авторський примірник журналу. 
Разом із статтею, окремим файлом, надсилаються відомості про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання, посада, місце роботи, назва статті, адреса для контактів, телефон, ел. адреса). 
Матеріали, оформлені без дотримання вказаних вимог,  

публікуватися не будуть. 
 

• Вартість друку 1 сторінки статті складає 25 грн.  
• Гроші за публікацію статей надсилати за адресою: 03179, Україна, м. Київ-179, Холод О. М., ССК, до 

запиту. 
• Статті докторів наук друкуються безкоштовно. 
• У випадку, коли автор надсилає статтю для участі в щорічних міжнародній конференції «Прикладні 

соціально-комунікаційні технології» або міжнародному симпозіумі «Світ соціальних комунікацій»  слід врахувати, 
що наукові формуми проводяться на госпрозрахунковій основі. Внески (на одного учасника) з урахуванням ПДВ-
20%: організаційний внесок 100 грн. призначений для компенсації витрат: за публікації програми, виготовлення 
папок, придбання авторучок, паперу, на поштову розсилку журналу за списком ДАК України і пересилання 
авторського примірника журналу.  

Оргвнесок можна перерахувати за такими реквізитами. 
 

Реквізити для перерахування оргвнеску: 
р/р 26005012713718  
Філія ВАТ Укрексімбанк в м. Києві 
МФО 380333 
ЄДРПОУ 21595240 
ПВНЗ «Київський міжнародний університет»   
Призначення платежу – «За публікацію у журналі «СВІТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ»». 
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+38(044) 424-86-18 (201) – заст. гол. ред., професор ЗИКУН Наталія Іванівна,  
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