
Запрошення до публікації 

Запрошуємо до публікації у міжнародному журналі «Journal of social 

science, nursing, public health, and education». 

Тематика статей: 

• Соціальні науки 

• Медсестринство 

• Громадське здоров’я  

• Освіта  

Редакційна колегія журналу приймає на розгляд статті англійською мовою: 

Наукові статті та дослідження: 5000-8000 слів, включаючи посилання, 

примітки та доповнення; 

Есе та експериментальні дослідження: до 3000 слів, включаючи посилання 

та примітки; 

Рецензії та звіти: до 2000 слів. 

Публікація безкоштовна. 

Вимоги до статей: 

Тексти мають бути написані шрифтом Times New Roman, розмір 12, 

відстань між рядками 1,5. Кожна стаття повинна містити назву та 

інформацію про автора, його / її інституційну приналежність (максимум 7 

рядків). Наукові та експериментальні роботи повинні містити анотацію з 

200-300 слів та 5-7 ключових слів. Анотація повинна містити: 

− Актуальність  
− Мету  
− Використані методи дослідження 
− Результати  
− Висновки 

Посилання та бібліографії повинні бути скориговані відповідно до стилю 

цитування APA (American Psychological Association (APA) Style). Оформити 

цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового 

автоматичного формування посилань: http://www.bibme.org/apa/book-

citation/manual (Generate APA citations for Books). Діаграми,  таблиці та 

малюнки повинні бути зазначені в тексті та повинні бути додані окремим 



файлом. Вони повинні бути названі Рис., пронумеровані арабськими 

цифрами та супроводжуватись назвою.  

Статті у форматах .doc, .docx та .rtf надсилаються на електронну адресу 

редакції (______________). Супровідний текст повинен містити ПІБ автора, 

назву статті, контактну адресу автора (e-mail). Усі статті рецензуються.  

Журнал виходить двічі на рік. Кінцевий термін подання статей до редакції: 

10 лютого та 30 червня. 

Процедура рецензування 

Після надсилання статті редакція підтвердить її отримання електронною 

поштою. Усі тексти отримують початкову рецензію від редакції, яка 

протягом 30 днів повідомляє авторів про прийняття / неприйняття статті. 

Редакція не приймає тексти, що не відповідають професійній орієнтації 

журналу, основним вимогам до професійного тексту, є неетичними тощо.  

У разі прийняття наукових та експериментальних досліджень вони 

підлягають подальшій оцінці двома незалежними експертами. У цьому 

процесі редакція дотримується принципів двостороннього анонімного 

рецензування. Редакційна колегія обирає рецензентів на основі їх 

компетенції у відповідних питаннях. Редакційна колегія також враховує, щоб 

рецензенти та автори не мали конфлікту інтересів та / або особистих 

стосунків, що можуть суттєво вплинути на результат процесу рецензування. 

Рецензенти зобов'язані вирішити такі питання, як: професійний рівень статті 

(аргументація, робота з літературою, якість етнографічних даних, 

оригінальність результатів, науковий внесок) та формальний рівень тексту 

(мовні та стилістичні аспекти). Якщо рецензенти принципово не 

погоджуються з текстом статті, редакція звертається до третього незалежного 

рецензента. 

Згодом редакція повідомляє авторів про результати перегляду, що може мати 

такі форми: рекомендація щодо публікації, перегляду чи відхилення. 

Остаточне рішення про прийняття / неприйняття статті приймає редакція. 

Вони також встановлюють кінцеві терміни публікації статті та її включення 

до окремих номерів журналу. 



Якщо автор не погоджується з рішенням редакції та / або вважає його 

невиправданим, він / вона може пояснити свою думку в листі до головного 

редактора. Відповідні рецензенти, редактори та редколегія ознайомлюються 

зі змістом та вирішують, як далі діяти. 

Публікація та право власності 

Всі автори повинні бути залучені до дослідження. Порушенням етики та 

практики публікації вважається вказувати авторів, які не причетні до 

дослідження, або навпаки, не зазначати імена тих, хто зробив істотний внесок 

у дослідження. 

Опубліковані статті повинні мати список цитат відповідно до стандартів 

цитування журналу. 

Усі форми плагіату та публікація помилкових даних є неприйнятними. 

Забороняється публікувати результати одного і того ж дослідження в кількох 

журналах. 

Обов'язки авторів 

Автори зобов’язані публікувати лише правдиві та достовірні дані. 

Автори зобов'язані дотримуватися етичного підходу до дослідницьких 

організацій (це включає наявність усвідомленої згоди на участь цих суб'єктів 

у дослідженні та згоду на публікацію персональних даних). 

Автори повинні переконатися, що вони мають право використовувати 

матеріали, захищені авторським правом. 

Автори зобов'язані брати участь у процесі рецензування, усі автори повинні 

співпрацювати у разі додаткових завдань чи правок. 


