
Вимоги до авторських оригіналів статей, 
поданих до науково-виробничого журналу  

“Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації” 

 
Постійними рубриками журналу є: 

– Теорія та історія соціальних комунікацій; 
– Документознавство; 
– Теорія, історія та практика журналістики; 
– Теорія та історія видавничої справи та редагування; 
– Прикладні соціально-комунікаційні технології. 

 
Приймаються до друку статті українською мовою обсягом 0,5–1 авт. арк. (12–20 сторінок 

роздруку за поданими нижче вимогами). 
 
Стаття має містити такі необхідні елементи: 

І. Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи 
практичними завданнями; аналіз стану розробки проблеми, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми). 
ІІ. Постановка завдання та методи (формулювання мети статті). 
ІІІ. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів). 
IV. Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому науковому напрямі. 
Список використаної літератури. 
Дата. 

 
У рукописі статті обов’язково зазначаються: 

– назва рубрики журналу; 
– УДК; 
– назва статті українською, російською та англійською мовами; 
– прізвище та ініціали автора (авторів) українською, російською та англійською мовами; 
– анотація англійською (500 символів), українською (500 символів), російською (500 символів) 

мовами з ключовими словами цими самими мовами (3–10 слів); 
– відомості про автора із зазначенням наукового ступеня, вченого звання, місця роботи, посади, 

електронної пошти. 
 
Окремими файлами подаються:  

– відомості про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, e-mail, телефон, 
координати Нової пошти для отримання авторського примірника); 

– реферат статті обсягом 2000 символів (див. зразок). 
 

Організаційні моменти:  
Якщо стаття підготовлена у співавторстві, то обов’язково додається довідка, яка підписується 

всіма співавторами і в якій зазначається особистий внесок кожного. 
Автори, які не є докторами наук, додають до статті одну рецензію, підписану доктором або 

кандидатом наук – спеціалістом відповідної галузі соціальних комунікацій (за рішенням 
редакційної колегії подані роботи вибірково можуть направлятися на додаткове рецензування). 

Якщо автор є працівником вищого навчального закладу, то бажаною є рекомендація кафедри 
чи ради факультету. 

 
Технічні вимоги: 

– текстовий редактор Microsoft Word; 
– шрифт Times New Roman, кегль 14; 
– поля з усіх боків 20 мм; 
– інтервал 1,5; 
– посилання на літературу зазначається в тексті у квадратних дужках порядковим номером 

використаного джерела та через кому конкретної сторінки (напр.: [12, с. 7]); 
– список використаної літератури подається за алфавітом, оформляється згідно із чинними 

правилами бібліографічного опису документів; 
– кількість схем, таблиць та рисунків має бути мінімальною і застосовуватися у статті лише 

тоді, коли це значно покращує її зміст. 
 
Реквізити для оплати публікації будуть надіслані авторові на електронну пошту  
після схвалення рукопису редколегією. 
 
Статті надсилати на електронну адресу hirinatetyana@gmail.com 

mailto:hirinatetyana@gmail.com
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Зразок реферата 
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ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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Класичний приватний університет 

вул. Жуковського, 70б, м. Запоріжжя, 69002, Україна 
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Методологія дослідження. Основою дослідження є інформаційний, аксіологічний, 

культурологічний, системний, діяльнісний підходи; використано такі методи: аналізу, синтезу, 

узагальнення – для визначення рівнів формування культури читання в інформаційному 

суспільстві; моделювання – для побудови моделі формування культури читання української 

книги в інформаційному суспільстві за допомогою соціально-комунікаційних технологій. 

Результати. Охарактеризовано рівні формування культури читання української книги в 

інформаційному суспільстві. 

Новизна. Побудовано концептуальну модель формування культури читання української 

книги в інформаційному суспільстві, яка включає суб’єктів різних рівнів (міжнародного, 

державного, організаційного, сімейного, індивідуального), заходи (заснування Всесвітнього дня 

книги та авторського права, заснування й проведення літературних і книжкових конкурсів, 

ярмарків, створення тематичних програм, фільмів, сімейні читання, пропагування читання в 

приватних розмовах тощо), технології (освіти, організації дозвілля, пропаганди, паблік 

рилейшнз, реклами тощо), канали (ЗМІ, соціальні медіа тощо) та об’єкт впливу – читачів. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані для розробки 

заходів з формування інформаційної культури. 

 

UDC 007:304:655 

LEVELS OF FORMATION OF CULTURE OF READING  

OF UKRAINIAN BOOK IN THE INFORMATION SOCIETY 

BY MEANS OF SOCIAL AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

А. А. Bessarab, Classical Private University 

Zhukovskoho str., 70b, Zaporizhia, 69002, Ukraine 

staicy@ukr.net 

Research methodology. The basis of the research is informational, axiological, cultural, systemic, 

activity approaches. In the research, the following methods were used: analysis, synthesis, 

generalization – to determine the levels of formation of reading culture in the information society; 

modeling – to develop a model of formation of culture of reading Ukrainian books in the information 

society by means of social and communication technologies. 

Results. The article chracterises levels of formation of culture of reading of Ukrainian book in the 

information society.  

Novelty. The conceptual model of reading culture formation of Ukraine book in the information 

society was developed. This model includes subjects of different levels (international, governmental, 

organizational, family, individual), measures (establishment of the World Book and Copyright Day, 

establishment and carrying out of literary and book exhibitions, fairs, developing of themed 

programmes, movies, family reading, promotion of reading in private conversations, etc.), technologies 

(education, organization of leisure time, promotion, public relations, advertisement, etc.), channels 

(mass media, social media, etc.) and object of influence – readers. 

The practical significance. The research results can be used during the development of events of 

formation information culture. 
 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1867_1_2&s1=%F4%EE%F0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=672_1_2&s1=%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6026157_1_2&s1=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0
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Зразок оформлення списку використаної літератури 
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