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Подання статей
Строки подання
Шановні автори!
Інформуємо вас про те, що дата завершення подання статей для першого
випуску журналу – 20 лютого та для другого випуску – 20 серпня. Якщо статті
будуть надані пізніше вказаних вище термінів, редакційна колегія не гарантує
завершення усіх стадій реферування до дати виходу журналу (а саме, 20 квітня
для першого випуску та 20 жовтня для другого). Публікація статей, що були
подані з запізненням, можлива у наступному номері журналу.
Усі статті приймаються на реферування та публікацію безкоштовно.
Анонімність статей
Стаття має складатися з двох окремих документів форматів .doc або .rtf
Файл 1 під назвою «прізвище автора_назва.doc» містить титульну
сторінку статті. У цьому файлі автор презентує назву чеською або
англійською, інформацію про авторів, ім’я та прізвище першого автора, вчені
звання, контактну адресу, місце роботи та електронні адреси усіх співавторів.
Додатково файл містить усю інформацію, що ідентифікує автора. Ця
інформація не повинна бути надана членам редакційної колегії та рецензентам
в файлі 2.
Файл 2 під назвою «прізвище автора_текст.doc» містить текст статті.
Цей файл не повинен містити інформацію про автора (прізвище, місце роботи,
адреса), а також наступні дані:
• посилання

на

гранти

та

іншу фінансову підтримку,

що

може

ідентифікувати автора;
• будь-яке формулювання в тексті, що може ідентифікувати автора
(наприклад, «ім’я та прізвище» потрібно замінити на «автори»);
• посилання на веб-сайти авторів, співавторів та їхні науково-дослідні
групи;
• вказування прізвищ спонсорів, наукових керівників, читачів тощо.

Якщо текст містить вище згадані компоненти, будь ласка, вкажіть їх заміну
за допомогою гіперпосилання під назвою «Заміна в тексті 1», «Заміна в тексті
2» і так далі, що замінить видалений фрагмент, та вставте повну правильну
версію видаленого фрагменту під назвою відповідного гіперпосилання як Файл
1.
Авторські права
До кожної статті основний автор (особа, яка веде листування,) повинен
додати та надіслати у редакційну колегію заповнений та підписаний документ
під назвою «Декларація завірення автора/авторів». Документ повинен містити
підпис головного автора статті, сканування якого потрібно помістити у
відповідну графу у вигляді графічного файлу. Редакція не приймає будь-яку
іншу версію Декларації завірення.
Підписуючи Декларацію завірення, автори стверджують, що:
• стаття не була раніше опублікована та надсилається для публікації
вперше;
• автори, які подають статтю, є єдиними власниками авторських прав
відповідної статті;
• якщо стаття містить матеріали, авторство яких належить третій стороні,
автори отримали згоду на повне використання матеріалу заздалегідь(до
подання статті);
• у разі ухвалення статті до публікації, автори надають журналу всі
відповідні авторські права;
• усі загальні принципи видавничої етики були виконані.
Автори несуть повну відповідальність за зміст своїх статей. Статті, що
публікуються в журналі, стають його власністю та не оплачуються гонорарами.
Використання частин статей (текстів, малюнків або таблиць) можливе тільки за
умови

цитування

джерела.

Структура статті
Наукові статті
Назва статті / Резюме / Ключові слова / Текст статті
• Назва статті та її переклад англійською виконується жирним
прописним шрифтом. Якщо стаття є студентською роботою, необхідно вказати
це в дужках після назви. Назва статті повинна чітко описувати зміст статті.
• Резюме: рекомендований обсяг резюме 1500 знаків з пробілами. Резюме
мовою оригіналу та англійською містить наступні частини: проблематика /
мета / методологія / результати / висновки. Підзаголовки жирним шрифтом,
без нумерації та маркерів, вирівнювання по лівому краю, з двокрапкою.
• Ключові слова мовою оригіналу та англійською (5-8 слів), надають
інформацію по темі, спеціальні терміни, засоби, суб’єкти, методи та технології
досліджень. Не співпадають з термінами назви.
• Текст статті: підзаголовки секцій жирним шрифтом великими літерами
окремим рядком. Структура тексту статті: вступ / мета статті / методологія /
результати / дискусія / обмеження / висновки / подяка / посилання
Вступ: проблематика, передумови та підґрунтя статті, посилання на
джерела різних авторів, на яких будується дослідження; у випадку якісного
підходу, опис теоретичних основ та їх обґрунтування.
Мета статті: мета дослідження, організація дослідів.
Методологія: тип вибору суб’єкта; характеристика групи; критерії
відбору; виключення

суб’єкта

з

досліджуваної групи; тип наукового

дослідження; проект дослідження; детальний опис методології; підтвердження
та достовірність засобів збору інформації; метод статистичної обробки даних;
назва та версія програмного забезпечення для обробки статистичних даних
тощо.
Результати: підсумки кожної мети та теми дослідження; таблиці, графіки,
малюнки та діаграми; презентація відповідної статистики.
Дискусія: думки щодо результатів; порівняння результатів дослідження з
результатами інших авторів; дискусія щодо невідповідностей, можливі
причини; таблиці, графіки, малюнки та діаграми.

Обмеження: інформація як про корисні переваги, так і про обмеження
статті.
Висновки: суттєві результати дослідження; їх концентрована форма;
передбачувані питання та теми для подальших дослідів у галузі.
Подяка: можливі присвяти проекту, гранти; подяка науковому керівнику
тощо.
Посилання:

форма

цитат

в

тексті

та

посилання

з

дійсними

бібліографічними стандартами посилань.
Оглядові статті
Назва статті / Резюме / Ключові слова / текст статті
• Назва статті, резюме та ключові слова виконуються за правилами
наукових статей.
• Текст статті: підзаголовки секцій жирним шрифтом великими літерами
окремим рядком. Структура тексту статті: Огляд літератури / Вступ / Опис
пошукової стратегії / Текст огляду літератури / Вихідні дані / Посилання
Огляд літератури: містить формулювання питання, що розглядається.
Вступ: початкова інформація стосовно огляду з посиланнями на різних
авторів.
Опис пошукової стратегії: деталізований опис пошукової стратегії;
використані електронні бази даних; підсумки отриманих джерел, базуючись на
типі публікації та відповідності.
Текст огляду літератури: підрозділи на розсуд автора; отримана
інформація

підлягає

аналітично-синтетичним

та

критичним

підходам

оцінювання.
Вихідні дані: концентрована форма відповіді на питання огляду
літератури; запропонований напрям стосовно спеціалізованої проблеми.
Посилання:
бібліографічними

форма

цитат

в

тексті

та

стандартами

посилання

з

дійсними
посилань.
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