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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЖУРНАЛ
У
2018
році
Уманським
державним
педагогічним
університетом
імені Павла Тичини було засновано журнал «Соціальна робота та соціальна освіта».
У журналі «Соціальна робота та соціальна освіта» передбачаються такі
рубрики:
теорія і методологія соціальної роботи: філософія і етика соціальної роботи;
категоріальний апарат соціальної роботи; розвиток теорії соціальної роботи; моделі
практики соціальної роботи; методи дослідження соціальних процесів; історія
соціальної роботи;
 практика соціальної роботи: соціальна допомога та соціальні послуги
представникам соціально вразливих груп, груп ризику та іншим суб’єктам, які
перебувають в стані кризи, зазнають маргіналізації та соціального виключення;
соціальна робота в системі соціалізації особистості; розвиток громад та соціального
партнерства у громаді; профілактика негативних соціальних явищ; упровадження
практики здоров’язбереження; протидія дискримінації, стигматизації та соціальному
виключенню за будь–якими ознаками;
 менеджмент соціальної роботи: управління інституціями соціальної роботи;
забезпечення якості послуг у соціальній роботі; розвиток супервізії у соціальній роботі;
профілактика професійного вигоряння соціальних працівників; організація та
оптимізація волонтерської діяльності;
 розвиток
професійних
компетентностей
соціальних
працівників:
профорієнтація і професійний відбір; професійне становлення; оптимізація програм
професійної підготовки; забезпечення та функціонування професійно–етичних норм
соціальної роботи.
Подані до друку матеріали мають відповідати тематиці журналу та сучасному
стану науки. Необхідним є дотримання вимог до наукових публікацій, визначенихь
постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 року № 7–05/:
1. Постановка
проблеми
у
загальному вигляді
та
її зв’язок
з
важливими науковими та практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї
проблеми і на які спирається автор; виділення нерозв’язаних траніше частинт
загальної проблеми, котрим присвячується авторська стаття.
3. Формулювання мети статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуваннямь
отриманих наукових результатів.
5. Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у данному напрямку.
6. Список використаних джерел, складений відповідно до вимог ВАК (Бюлетень
ВАК №3, 2008 р.), подається латиницею (оформляється за правилами згідно Постанови
Кабінету МіністрівУкраїни «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту
латиницею» №55 від 27.01.2010 р.).
Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і
відхилення статей.
Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його
відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення
невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам
матеріали на доопрацювання.
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