ДЛЯ АВТОРІВ
Шановні автори, Ми запрошуємо вас публікувати статті в журналі!
На розгляд до публікації в журналі приймаються статті на актуальну тему, що містять
результати глибокого наукового дослідження, новизну і обґрунтування наукових висновків
відповідних поставленій меті статті., які ніколи не друкувалися раніше та відповідають наступним
галузям знань: Освіта/Педагогіка; Культура і мистецтво; Гуманітарні науки; Богослов’я; Соціальні
науки; Журналістика; Управління та адміністрування; Право; Біологія; Природничі науки;
Математика та статистика; Інформаційні технології; Механічна інженерія; Електрична інженерія;
Автоматизація та приладобудування; Хімія та біоінженерія; Електроніка та телекомунікації;
Виробництво та технології; Архітектура та будівництво; Охорона здоров’я; Медицина; Соціальна
робота ; Сфера обслуговування; Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону;
Цивільна безпека; Транспорт; Публічне управління та адміністрування; Міжнародні відносини.
Автори несуть повну відповідальність за наведені у рукописі експериментальні дані.
Редакційна колегія журналу залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають
вимогам та тематиці журналу.
Всі матеріали, що надходять до редакції та відповідають тематиці журналу, перед публікацією
проходять обов'язкове рецензування з залученням не менше двох експертів.
Статті приймаються польською, англійською, українською, російською та іншими мовами
країн ЄС.
Файл зі статтею повинен містити:
1. Дані контактної особи (e-mail для зв'язку в процесі публікації)
2. Інформацію про авторів (прізвище та ім’я, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце
роботи або навчання, місто, країна)
3. Назву статті, анотацію і ключові слова
4. Інформацію про фінансування: грант або програму (при наявності)
5. Текст статті з підзаголовками, відповідно оформленими запозиченнями і посиланнями на
джерела/
6. Подяки (при наявності)
7. Список джерел
Назва статті, анотація та ключові слова подаються польською,

англійською, та мовою

рукопису. Прізвище та ім’я транслітеруються згідно чинних вимог транслітерації країни автора.
СТРУКТУРА РУКОПИСУ
Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 13 слів.
Анотація (100-250 слів) повинна бути чіткою та інформативною (не містити загальних фраз,
другорядної інформації), змістовною (відображати основний зміст статті) містити вступне речення,
стислий опис методів проведення досліджень (1–2 речення), опис основних результатів і лаконічні

висновки чи перспективи подальших досліджень. У тексті необхідно застосовувати термінологію,
яку використовують у профільних міжнародних англомовних журналах. Анотація повинна бути
зрозумілою без ознайомлення з основним змістом статті.
Ключові слова 6–8 слів /словосполучень, які. відображають специфіку теми, але

не

дублюють слова з назви статті.
Текст статті повинен містити вступ, основну частину і висновки.
Вступ / «Introduction» повинен містити характеристику дослідженості проблеми у світовій
науковій літературі та мету роботи.
Основна частина
Формулюються завдання дослідження. Мета і завдання мають бути взаємопов’язані і
розкривати тему, заявлену в назві роботи. Наводяться матеріали та методи досліджень, результати
досліджень та їхнє обговорення.
Матеріал і методи досліджень формують так, щоб за наведеним описом можна було
відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання.
Результати та їх обговорення: виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати належить представляти в логічній
послідовності в тексті, в таблицях і рисунках. В тексті не варто повторювати дані таблиць і рисунків,
потрібно говорити лише про їх порівняння. Підсумовуючи кількісні дані, необхідно наводити не
лише відносні (наприклад, проценти), але й абсолютні їх значення, а також вказувати, які статистичні
методи були застосовані для їх аналізу.
Обговорення. Містить лише інтерпретацію результатів, а не їх повторення. Слід виділити нові
і важливі аспекти результатів проведеного дослідження, проаналізувати можливі механізми чи
трактування цих даних, за можливості зіставити їх з даними інших дослідників. В обговорення
можна включити обґрунтовані рекомендації для практики та можливі перспективи застосування
отриманих результатів у майбутніх дослідженнях.
Висновки («Conclusion»). В них формулюються результати вирішення проблеми, вказаної у
заголовку і меті статті.
Висловлення вдячності («Acknowlegements») (у разі необхідності).
Список джерел («References»)
Всі джерела зі списку літератури повинні бути процитовані в тексті статті, в іншому випадку
відповідний елемент повинен бути вилучений.
Якщо

стаття,

на

яку

є

посилання,

має

цифровий

ідентифікатор

doi

(http://www.doi.org/index.html), його обов'язково потрібно вказувати.
“References” – список використаних джерел англійською мовою має бути оформлений згідно
вимог стандарту АРА (http://www.apastyle.org/ ; можна скористатись автоматичним конвертером
http://reffor.us ), де всі кириличні назви статей та книг транслітеруються латинськими літерами за

стандартом транслітерації

ISO 9:1995 (можна скористатись автоматичним транслітераторм

http://translit.kh.ua/?iso9 )
Посилання на використані джерела у тексті необхідно оформлювати у круглих дужках, в яких
зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка на яку посилаєтесь. Наприклад: Jones S. stated,
“Students often had difficulty using APA style” (Jones, 1998, p. 199). Перелік джерел формується за
алфавітом.
ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ
1. Обсяг основного тексту статті –не менше 8 повних сторінок
2. Поля – 2 см; абзац 0,75 см; відступ перед та після абзацу – 0 (нуль); інтервал між рядками –
одинарний.
3. Шрифт – Times New Roman.
4. Оформлення тексту статті:
•

Назва статті (вирівнювання по центру, великими літерами жирним шрифтом (розмір

шрифту 12).
•

Ім’я та прізвище автора (вирівнювання по центру, звичайними літерами, шрифт 12

жирний).
•

Місце роботи, місто, країна (вирівнювання по центру, курсив, 12).

•

e-mail автора (вирівнювання по центру, 12).

•

Анотація (Abstract) – 1 абзац від 100 до 250 слів, шрифт звичайний 10.

•

Ключові слова (Keywords) – 6-8 слів чи фраз за темою статті, шрифт звичайний

5. Основний текст статті, шрифт звичайний. Назви підзаголовків статті виділяються жирним
шрифтом.
6. Подяки(Acknowledgements), якщо є – шрифт звичайний
7.Список використаних джерел (References) – шрифт звичайний 9,
8. Додатки (Appendices) якщо є, шрифт звичайний
9. Необхідно чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-).
10. Забороняється ущільнення або розрідження інтервалів між літерами.
11. Забороняється відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами.
12. Між словами один пробіл (забороняється розріджувати слова декількома пробілами).
13. Використовуються лапки формату « »
14.Між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл
(Ctrl + Shift + пробіл).
15. Окрім тексту допускаються лише цілісні графічні елементи формату JPEG або JPG.
16. Дозволені лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей.
17. Заборонено використання сканованих малюнків/чернеток виконаних олівцем або ручкою від

руки.
18. Забороняється зловживання обсягами таблиць – лише за необхідності у невеликих обсягах.
19. Формат файлу для відправки в редакцію – лише .DOC або .RTF.
Статті направляються до редколегії тільки в електронному вигляді на е-mail : ,
Окрім основного файлу, окремим файлом надсилаються на е-mail відомості про автора за
встановленою формою.
20. Статті направляються до редколегії тільки в електронному вигляді
на е-mail: profuturofundacia@gmail.com

