Шановні колеги!
Оголошується набір статей до фахового наукового
журналу «Габітус».
Випуск 37, 2022 рік
У науковому журналі можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт із соціологічних та
психологічних наук на здобуття наукових ступенів
доктора й кандидата наук. На підставі Наказу МОН України від 17.03.2020
№ 409 (додаток 1) журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових
видань України зі спеціальностей 053 – Психологія, 054 – Соціологія.
Набір триває включно до 27 травня 2022 року.
Габітус – це періодичний науковий журнал, який заснований
Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій і
публікує результати теоретичних та емпіричних наукових досліджень у сфері
соціології та психології.
У статтях розглядаються проблеми соціальної теорії, емпіричні соціологічні
дослідження, питання історії психології та соціології, загальної психології,
педагогічної психології, психології індивідуальних відмінностей, психології
особистості, психології праці, соціальної й організаційної психології, юридичної
психології та корекційної психології. Обговорюються актуальні тенденції і
перспективи розвитку соціології та психології як наукових дисциплін в Україні та
в зарубіжних країнах.
Мета журналу – сприяти більш глибокому розумінню групової та соціальної
поведінки, її детермінації, особливостей і закономірностей.
Видання співпрацює з найбільшими ЗВО України та зарубіжжя, органами
державної влади й місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає
розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення
на базі видання круглих столів.
Пріоритетами журналу є підтримка молодих науковців, дослідження
проблем розвитку Причорноморського регіону, інформування наукової спільноти
про сучасні монографічні дослідження та проблеми соціологічної і психологічної
освіти.
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою
програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Рубрики видання:
1. Теорія та історія соціології.
2. Методологія та методи соціологічних досліджень.
3. Соціальні структури та соціальні відносини.
4. Спеціальні та галузеві соціології.
5. Загальна психологія. Історія психології.
6. Психологія особистості.
7. Психологія праці.
8. Соціальна психологія. Юридична психологія.
9. Анонси наукових подій.
10 Рецензування.
Для опублікування статті в науковому журналі Випуск 37/2022 необхідно
заповнити довідку про автора за посиланням або за QR-кодом та надіслати
електронною поштою до редакції журналу на адресу
journal@habitus.od.ua не пізніше 27 травня 2022 року статтю,
оформлену згідно з вказаними вимогами.
Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття
статті до публікації надаються реквізити для сплати
публікаційного внеску.
Обов’язково необхідно надіслати відскановану (сфотографовану) квитанцію
про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить
900 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо
в розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані
з редагуванням статей, макетуванням і версткою журналу.
Зразок оформлення назви електронних файлів: Столярчук_стаття,
Столярчук_квитанція.
Автори, які опублікують свою статтю у № 37, 2022 на загальних умовах
зі сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість один раз упродовж
поточного року безоплатно опублікувати свій доробок в одному з наступних
номерів журналу. Ми хочемо підтримати кожного науковця в цей складний час!
У період воєнного стану в Україні журнал буде видаватися виключно в
електронній формі.

Текст наукової статті має містити:
1. Вступ із розкриттям актуальності проблеми дослідження.
2. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
здобутих наукових результатів.
3. Висновки з проведеного дослідження, у яких представлені розгорнуті
конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших
наукових пошуків у цьому напрямі.
4. Бібліографічний список (наявність цього списку є обов’язковою, складають
його відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання»). Посилання на джерела необхідно робити в
тексті у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного
джерела, наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]).
Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та
англійською мовами, а також переклад назви статті англійською мовою. Обсяг
анотацій українською та англійською мовами – 1800 знаків кожна. Кількість
ключових слів – щонайменше 5 слів.
Технічні вимоги:
1. Обсяг статті – від 12 до 20 сторінок (формату А4 (297 × 210), береги:
ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм), набраних у редакторі
Microsoft Word.
2. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують
шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.
3. Якщо стаття містить таблиці, формули та (або) ілюстрації, вони повинні
бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт.
Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більший за ширину сторінки.
4. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко
надруковані. Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS
Equation. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною й
доречною. Рисунки та таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
5. Мова публікацій: українська, англійська, польська.
6. Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК
(у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали
автора/авторів (не більше 3 авторів), науковий ступінь, вчене звання; назву статті
двома мовами – українською та англійською; текст статті; список літератури.
Шановні колеги!
У разі необхідності Ви маєте можливість замовити послугу
перевірки на плагіат, звернувшись до контактної особи.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ХЕРСОНЩИНИ:
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА
SOME PROBLEMS OF THE YOUTH ORGANIZATIONS OF KHERSON:
EXPERT EVALUATION
У статті розглядається роль організованих молодіжних груп, у тому числі рухів,
організацій та об'єднань у суспільно-політичному житті України. Викладаються
теоретичні основи дослідження – роботи вчених, які досліджували розвиток,
діяльність молодіжних організацій як в Україні, так і в Херсонській області.
Проведене автором опитування керівників молодіжних організацій, лідерів
громадської думки розкрив молодіжні організації міста Херсона та Херсонської
області про наявність основних проблем молодіжних організацій, які виникають у
процесі їх діяльності та впливають на ефективність та результативність їх
діяльності. діяльності. Основна увага приділяється внутрішнім та зовнішнім
проблемам організацій, у тому числі відсутність фінансування, відсутність
співпраці з іншими структурами, неадекватне юридичне та податкове програмне
забезпечення тощо. (1800 знаків)
Ключові слова: молодіжні організації, молодіжні об’єднання, молодіжні рухи,
проблеми молодіжних організацій, внутрішні проблеми, зовнішні проблеми, лідери
молодіжних організацій.
The article deals with the role of organized youth groups, including movements,
organizations and associations in social and political life of Ukraine. Outlines the
theoretical basis of research – work of scientists who investigated the development,
operation youth organizations both in Ukraine and in the Kherson region. The
conducted survey author of the leaders of youth organizations, opinion leaders disclosed
youth organizations Kherson city and Kherson region about the availability of the main
problems in youth organizations, which arise in the course of their operations and have
an impact on the effective and efficient their activities. The focus is on internal and
external problems of organizations, including such as lack of funding, lack of
cooperation with other structures, inadequate legal and tax software and so on.
(1800 знаків)
Key words: youth organizations, youth groups, youth movements, problems of youth
organizations, internal problems, external problems, leaders of youth organizations.
Участь молоді в суспільно-політичному житті України має принципове значення
для розвитку країни не лише в далекому майбутньому, а й у найближчий
перспективі.

Серед дослідників, які вивчали участь молоді й молодіжних рухів у житті країни,
в управлінні політичними та суспільними процесами, її участь у державотворчих
процесах, можна назвати В. Барабаша, І. Ільїнського, Є. Косенко,
М. Михальченко, В. Мошнягу, М. Головатого, В. Криворученко, Є. Головаху,
Н. Паніну, В. Головенько, О. Корнієвського та інших.
У своєму дослідженні ми намагалися виокремити основні проблеми, що
перешкоджають молодіжним організаціям м. Херсона та Херсонської області
бути активними суб’єктами суспільного життя. Для досягнення цієї мети нами
було проведено дослідження експертної думки в м. Херсоні та Херсонській
області.
Незважаючи на бурхливий ріст кількості молодіжних організацій практично в
усіх регіонах країни та різновекторність їх діяльності, лідерами все частіше
відзначаються труднощі, з якими їм доводиться стикатися.
Висновки з проведеного дослідження. Опитування лідерів молодіжних угруповань
також частково підтвердило авторську гіпотезу щодо того, що керівництво
молодіжних організацій вважає основною проблемою в діяльності організацій,
окрім недостатнього фінансування й ресурсів, низьку соціальну активність і
незацікавленість молоді в членстві та участі в подібних об’єднаннях, причинами
чого є відсутність соціальної позиції.
ЛІТЕРАТУРА
1. Черкашина Т. Історія становлення та розвитку молодіжних організацій на
Херсонщині. Вісник Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут». Серія «Політологія. Соціологія. Право» : зб. наук.
праць. К. : ІВЦ «Політехніка», 2012. № 2(14). С. 23–28.
2. Черкашина Т. Сучасний стан організованого молодіжного руху на Херсонщині.
Міжнародний
науковий
форум.
Серія
«Соціологія,
психологія,
педагогіка,
менеджмент» :
зб.
наук.
праць.
К. :
Вид-во
НПУ
ім. М.П. Драгоманова, 2011. Вип. 6. С. 72–80.
З повагою – редакційна колегія видання
Контакти:
Редакція наукового журналу «Габітус»,
вул. Інглезі, 6/1, м. Одеса, 65101
Телефон: +38 (098) 985 01 58
Електронна адреса: journal@habitus.od.ua
Офіційний сайт: www.habitus.od.ua

