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На період запровадження карантину, цінуючи Ваші зусилля та з метою суспільної
підтримки та допомоги ми значно зменшуємо розмір публікаційного внеску.
Публікаційний внесок 3 стор. 100 грн., 4-7 стор. 150 грн.
Сплата внеску відбувається після прийняття статті до друку. Автори отримують
електронний примірник збірника за посиланням http://www.newroute.org.ua/arhiv
Оприлюднення випуску на сайті видавця – до 30 травня 2020 року.
Оформлення статті
Назва розділу Педагогіка, соціологія, філософія, психологія, соціальні комунікації
П.І.Б. кожного автора, кількість авторів не більше 3-х Шевченко Ірина Петрівна
Науковий ступінь, вчене звання, без скорочень Кандидат педагогічних наук, доцент
Назва закладу, який представляє автор, без скорочень Луцький національний технічний університет
Телефон та електронна адреса кожного автора, інформація не публікується 0970970907, 097@ukr.net
За наявності наукового керівника, на початку строки обов’язково словосполучення «Науковий керівник»
Науковий керівник: Ман Ганна Олегівна: доктор педагогічних наук, доцент, Буковинський університет
Назва ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ
Анотація (3-5 речень) Стаття присвячена … Проаналізовано … Досліджено …
Ключові слова, словосполучення Ключові слова: виховання, студент, навчання, методика, завдання.
Текст статті та список використаних джерел. Структура статті довільна, але вітається наявність наступних
елементів: актуальність, огляд джерел, мета, основний матеріал, висновки Текст
Список використаних джерел
Збірник включено до Ulrichsweb, контент розміщується на порталі «Наукова періодика України», пошуковій системі
«Google Scholar», на сайті видавця http://www.newroute.org.ua/arhiv. Публікація у Віснику є друкованою науковою
працею, що опублікована у вітчизняному науковому періодичному виданні та підтверджує апробацію наукових
досліджень автора. Збірник не входить до переліку фахових видань України. Надсилаючи наукову статтю Ви
підтверджуєте авторство, надаєте згоду на збір та обробку персональних даних, розміщення поданих статей у
науково-метричних базах, електронних бібліотеках, пошукових системах. Приєднуйтесь до нашої групи на Facebook
https://www.facebook.com/groups/571738650230819

