
 

26 вересня – 03 жовтня 2020 РОКУ, Хорватія – Словенія – Україна 
 

JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (CROATIA) 
UNIVERSITY OF PRIMORSKA, FACULTY OF EDUCATION (SLOVENIJA) 

THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN (POLAND) 
ВАРНЕНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЧОРНОРИЗЦЯ ХРАБРА (БОЛГАРІЯ) 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УКРАЇНА) 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ (УКРАЇНА) 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ 
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (УКРАЇНА) 

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» (УКРАЇНА) 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УКРАЇНА) 
CODEIT (UKRAINE, SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY) 

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ (МАУП) 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (УКРАЇНА) 
ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ТА ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ (УКРАЇНА) 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА СХОДОЗНАВСТВА (УКРАЇНА) 

за участі та сприяння: 
МУНІЦИПАЛІТЕТУ МІСТА ВІШНЯН (CROATIA) 

ГЛОБАЛЬНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ «АКТИВА ПРОФЕКТУМ» 
 

ОГОЛОШУЮТЬ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

«ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»   
ТА 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL WORKSHOP (ISPW) 
"INFOCOMMUNICATION ASPECTS OF ECONOMIC SECURITY" 

 
26 вересня – 03 жовтня 2020 РОКУ, ХОРВАТІЯ-СЛОВЕНІЯ 

 
 

МЕТА  
Активізація співпраці між освітянської спільнотою України та держав-членів Європейського 

Союзу щодо вивчення кращих європейських практик розвитку сучасної освіти і науки 
визначення шляхів та напрямів формування ефективної системи освіти і науки в Україні з 

урахуванням європейського досвіду та національних пріоритетів 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ  
Конференція та міжнародне стажування буде проведене за чотирма основними 

мультидисциплінарними напрямами, які включають в себе додаткові галузі науки й 
освіти:  
Медична освіта Право  Інформаційні 

технології 
Освіта 

Медицина и реабілітація 
(медична/клінічна 
психологія, ерготерапія й 
фізична терапія, 
психотерапія, психіатрія, 
наркологія)  
Соціальна робота 
Особливі потреби 
Екологія 

Публічне адміністрування 
Право 
Національна та 
міжнародна безпека 
Економіка 
Міжнародні 
відносини/Європейські 
студії 

Медіа-освіта 
ІТ в освіті 
Техніка, технологія, 
інженерія 
Точні й природничі  
науки 

Освіта дорослих 
Філософія  
Педагогіка  
Мультикультуралізм и 
соціальна інтеграція 
Культура 
Соціальні комунікації та 
інші соціально-
гуманітарні науки 

 
 
Робочі мови: українська, англійська, російська, хорватська, словенська, болгарська, 
словацька, польська 
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Організатори (Organizers): JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA, UNIVERSITY OF 

PRIMORSKA FACULTY OF EDUCATION, THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN, 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УКРАЇНА), ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. 
КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ (УКРАЇНА)НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(УКРАЇНА), ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ТА ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ 
(УКРАЇНА), CODEIT (UKRAINE), МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
(МАУП). 

Науковий керівник конференції (Scientific Director of the Conference):  

Andrzej Szabaciuk, Ph.D., Assistant Professor, Institute of Political Science and International 
Affairs, Rector Plenipotentiary for the Eastern-European University Network and Catholic 
Universities Networks The John Paul II Catholic University of Lublin 

Організаційні керівники конференції (Organizing Directors of the Conference):  

Дей Марина/ dr Dei Maryna к.ю.н., доцент (Національний авіаційний університет, Центр 
стратегічних інновацій та прогресивного розвитку) nauka.conference@gmail.com Tel. +38 068-
894-94-93; +38 067 768 5264. 

LINDA JURAKOVIĆ, doc. dr. sc., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula (Croatia) 

Кавун Сергій / Kavun Sergii, д.е.н., професор, Head of R.E.D. Lab, CODEIT (UKRAINE) 
kavserg@gmail.com Tel.+380677095577 

Відповідальний редактор (Executive editor):  

Vitalii Lunov, Ph.D. in Psychology, Dr.H.C., Professor of RANH, Full Member of World 
Federation for Mental Health, Member of American psychological association (USA), Oxford 
Academic union, Oxford, UK.  

VIBER +380502536604 

 

Секретаріат Конференції/Secretariat of the Conference: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЦЕНТР 
РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» (УКРАЇНА), Київ, вул. Леваневского, 6, оф.117 

Tel. +38 067 768 52 64 nauka.conference@gmail.com  

Патронат: Муніципалітет міста Вішнян; «АКТИВА ПРОФЕКТУМ» 

 

Строки (Deadlines): 

 30 червня 2020 – реєстрація анкети (http://centresipd.com/pages/201); 

 30 червня 2020- часткова оплата витрат; 

 15 липня 2020 – надання електронного варіанту статті на адресу 
centersipd@gmail.com (deadline for delivery paper or notes to help interpretation during the 
Conference)  

 20 вересня 2020 – розсилка учасникам програми конференції (participants will 
receive a programme of the Conference);  

 20 вересня 2020 – розсилка учасникам програми конференції (participants will 
receive a programme of the Conference);  

 27 вересня 2020 – повна оплата витрат (Conference fee – deadline for payment); 

 Про вихід видання «DATA-CENTRIC BUSINESS AND APPLICATIONS» повідомляється 
додатково (видавництво «Springer Nature» авторам надсилає електрону версію їх публікації, 
купівля видання ціликом, або інших розділів (у печатному або у інших форматах) 
здійснюється авторами самостійно через сайт видавництва)  
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Одержання відповідних документів повинне бути обов'язково підтверджене повідомленням 

про отримання. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до 

Оргкомітету 

Участь в міжнародному стажуванні можуть взяти тільки власники біометричних 
паспортів. 

В разі наявності звичайного закордонного паспорту, необхідно оформлювати 
Шенгенську транзитну візу в Посольстві Угорщини в Україні, та національну візи Хорватії. 

Віза оформлюється самостійно учасниками. Віза є безкоштовною для студентів, 
аспірантів і викладачам, які беруть участь у програмі конференції.  

 

Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ 
ПРОСТІР: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»: 

1) взяти участь у тренінгах за чотирма основними напрямами роботи. Тренінги 
проводитимуться найкращими міжнародними коучами; 

2) сертифікат про проходження міжнародного стажування за підписами організаторів та 
співорганізаторів конференції, а також англомовний додаток до нього за напрямом 
професійної діяльності учасника, що стане підставою для отримання вченого звання та 
проходження підвищення кваліфікації, відповідно до Постанови КМ 800 та 1133, із внесенням 
даних до єдиної бази сертифікатів з публічним доступом; 

3) публікацію статті (на вибір: WOS (Emergency Citation Index), міжнародне 
періодичне видання (Канада); 

4) публікацію статті у міжнародному періодичному виданні book series «DATA-
CENTRIC BUSINESS AND APPLICATIONS» of the Lecture Notes on Data Engineering and 
Communications Technologies (Springer Nature), ISSN 2367-4512 (print); ISSN 2367-4520 
(Online); ISBN 978-3-030-35648-4 (print); ISBN 978-3-030-35649-1 (Online); DOI 
10.1007/978-3-030-35649-1. 

В ПРОГРАМІ: 
 Міжнародна науково-практична конференція;  
 ISPW "Infocommunication Aspects of Economic Security"; 
 Ознайомлення з культурною спадщиною Хорватії та Словенії;  
 зустрічі науковців України зі своїми колегами з країн ЄС; 
 порівняння реалій правової системи України та країн ЄС; 
 міжкультурна комунікація; 
 обмін досвідом та дискусії; 
 встановлення контактів для майбутнього співробітництва між українськими та 
європейськими науковцями, освітянами, аспірантами та студентами. 
 Участь у професійних тренінгах (всі тренінги забезпечуються професійним 
перекладом), орієнтовний перелік: 

Education and 

Social Inclusion 

Moderator:  

Vitalii Lunov, Ph.D. in 

Psychology, Dr.H.C., 

Professor of RANH, Full 

Member of World 

Federation for Mental 

Health, Member of 

American psychological 

association (USA), Oxford 

Academic union, Oxford, 

UK.  
 

Advanced Use of 
Technology Enhanced 
Learning in Higher 
Education» 
 
ICT in Education 

 

Moderator: Dekan FIPU, 

izv. prof. dr. sc. Giorgio 

Sinković 

The Future School: What 
Competencies Do we Need 
and Are we Bold to Dream? 
 

Moderator: Andrzej 

Szabaciuk, Ph.D., Assistant 

Professor, Institute of Political 

Science and International 

Affairs, Rector Plenipotentiary 

for the Eastern-European 

University Network and 

Catholic Universities Networks 

The John Paul II Catholic 

University of Lublin 

 

Module. Currents Issues and 

Future of Modern Legal 

Education under World’s 

Innovative Development. 

Theme 1. Modern Legal 

Education:  Current State, Issues 

and Challenges. 

Theme 2. Future of Legal 

Education in Innovative Times.   

Theme 3. Transforming of 

Traditional Legal Education into 

Innovative Legal Education as 

the Need of its Further 

Development. 

Moderator: LINDA 

JURAKOVIĆ, doc. dr. sc., 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Pula (Croatia) 
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Умови участі у програмі стажування: 
Очна участь на конференції з міжнародним стажуванням (без публікації) або/та публікація 
статті у міжнародному періодичному виданні International journal «FUNDAMENTAL AND 
APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS» - 590 євро 
 

Додаткові умови, на вибір: 
Умови участі Вартість: 
Для очних учасників - Публікація статті в міжнародних 
журналах, які індексуються в наукометричних базах Scopus, 
Web of Science 

450 євро 
Керівництво для авторів – 

надсилається за вимогою 
Для заочних учасників, Публікація статті в міжнародних 
журналах, які індексуються в наукометрічних базах Scopus, 
Web of Science 

750 Євро 
Керівництво для авторів – 

надсилається за вимогою 

Заочна участь без міжнародного стажування та публікація 
статті у міжнародному періодичному виданні International 
journal «FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN 
PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS», The journal is 
registered by: ISSN 2313-7525 (print); Doi prefix: 10.33531 
(Publisher office “Accent Graphics Communications & 
Publishing” 807-2625 Regina st. Ottawa, Ontario, K2B 5W8, 
Canada) IMPACT FACTOR: SJIFactor = 7.376; PIF = 3,28 
(Eduindex International Organization for Impact Factor and 
Indexing); ICDS = 3.1 (MIAR, Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació  Universitat de Barcelona) 

70 євро 
Керівництво для авторів – 

https://farplss.org/index.php/journal 

Участь у семінарі ISPW "Infocommunication Aspects of 
Economic Security" з публікацією матеріалів (manuscript, 
chapter) у періодичному book series «DATA-CENTRIC 
BUSINESS AND APPLICATIONS» відомого видання Springer 
Nature.  
Видання має номери ISSN, ISBN, DOI та індексується у базах 
SCOPUS, ISI Proceedings (WoS), MetaPress, Springerlink and 
DBLP.  
Основні вимоги: кількість авторів – не більше 5, обсяг 
публікації 15-30 сторінок (А5), англомовного тексту.  
Інші вимоги – у шаблоні (зразку), який можна знайти за 
посиланням https://bit.ly/3bo6ItE. Оскільки видання має 
технічне спрямування, то матеріал повинен містити 
формули, графіки, схеми, рисунки у форматі шаблону. 

190 євро (якщо один з авторів 
особисто виступить на семінарі) 

 
380 євро (дистанційна участь) 

 

Керівництво для авторів - 

https://bit.ly/2GZK90w 

 

 
  

https://farplss.org/index.php/journal
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Умови участі: 

для очних учасників  вартість включає: 
 надання офіційного запрошення 
 проїзд Львів-Пореч-Львів, включаючи переїзди під час програми 
 двомісне розміщення на березі Адріатичного моря, в мережі готелів Plava Laguna з 

дворазовим харчуванням європейського рівня (https://lagunaporec.com/). Одномісне 
розміщення за додаткову плату. 

 Обід та кава-брейк під час роботи Конференції та семінару 
 екскурсії протягом усіх днів (Пореч, Пула, Ровінь, Плітвицькі озера, Мотовун, 

Вишнян, Копер, Трієст) 
 електронні роздаткові та презентаційні матеріали  
 публікацію статті у міжнародному періодичному виданні International journal 

«FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC 
SCHOOLS», The journal is registered by: ISSN 2313-7525 (print); Copyright is confirmed by 
SCIREG C CORPORATION, EIN 33-1219486, San Jose, California, USA. Certificate № 1192528236. 

 європейський сертифікат у форматі 4.5-ECTS (міжнародного стажування з 
англомовним додатком за напрямом професійної діяльності учасника) за підписами 
організаторів (відповідно до вимог Постанови КМУ України від 21 серпня 2019 р. № 800 
та 1133 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF ) 

 внесення даних про міжнародне стажування до Єдиного реєстру сертифікатів із 
застосуванням QR-коду. 
 

Після отримання внеску за учасником гарантовано бронюється місце в готелі, 
здійснюється придбання проїзних квитків.  

Участь у Конференції може бути скасована учасником у будь-який момент із 
відшкодуванням понесених на той час організаторами витрат і штрафом у 100 євро. 
Кількість місць обмежена.  

 
У разі виникнення додаткових запитань, звертайтеся, будь ласка, за тел. 067-768-52-64, 

068-894-94-93; або пишіть на nauka.conference@gmail.com або centersipd@gmail.com 
 
 
 

  

https://lagunaporec.com/
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(час середньоєвропейський) 
26 вересня (субота) 

 Прибуття учасників конференції до міста Львів.  

 Освітній Event 

16:00 Відправлення з Залізничного вокзалу міста Львів 

27 вересня (неділя) 
12:00 Прибуття учасників конференції до міста Пореч. Поселення в готелі на 

березі Адріатичного моря, в мережі готелів Plava Laguna 
14:00- 19:00 Тренінг 
19:30 –20:30 Вечеря. Вільний час. 

28 вересня (понеділок) 
07:3008:00   Сніданок. 
08:00-09:00 Трансфер до міста Пула, Хорватія 
9:0010:00       Оглядова екскурсія містом Пула 
10:30 Відкриття конференції у Пулському університеті імені Юрая Добріли, 

місто Пула 
13:00-14:00  Обід 
14:0017:00  Робота в тематичних колективах – panels 

ISPW "Infocommunication Aspects of Economic Security" 
17:00-19:00 Відвідання міста Ровінь, Хорватія 
18:0019:00  Вечеря в готелі 

29 вересня (вівторок) 
7:00-8.00 Сніданок. 
 Трансфер до Плітвицьких озер 
 Ознайомлення із освітньою системою Хорватії. Екскурсія на Плітвицькі 

озера – Національний природний парк, який внесено До Списку 
спадщини ЮНЕСКО (https://np-plitvicka-jezera.hr/). Близько 140 водоспадів 

 Ознакомление с работой Visoke poslovne škole PAR в городе Риека 
(https://par.hr/) 

19:30-20:30 Вечеря  в готелі. 
30 вересня (середа) 

07:3008:30   Сніданок. 
08:3011:30  Освітній Event 
11:3015:00  Екскурсія містом Пореч (http://www.porec.hr/) 
15:30–18:00 Тренінг 
19:00 Вечеря  

01 жовтня (четвер) 
07:3008:30   Сніданок 
08:3013:00  Трансфер та оглядова екскурсія містом Трієст (Італія)  
13:30 –17:00 Круглий стіл UNIVERSITY OF PRIMORSKA FACULTY OF EDUCATION  
19:00 Вечеря 
 Вручення сертифікатів 

02 жовтня (п’ятниця) 
07:0008:00   Сніданок. 
 Закриття Конференції. Підведення підсумків.  
 Від’їзд учасників 
09:00 Прибуття до м. Львів (Україна) 03 жовтня 
В програмі можливі зміни 
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КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ 
Попередній розгляд статті 

Оргкомітет конференції співпрацює з редакціями міжнародних журналів, індексованих  
в наукометричних базах Web of Science. 

Звертаємо Вашу увагу, що оргкомітет несе відповідальність за своєчасну подачу статей в 
нижче зазначені журнали, первинне рецензування на предмет відповідності вимогам, 
політиці журналу, а також стилістичне і технічне доопрацювання статей після їх 
рецензування журналом. У разі відмови журналу публікувати статтю, оргкомітет 
зобов'язується надати альтернативний журнал. Терміни індексації статей в базах залежать 
від конкретного журналу. 

Статті надані для публікації в журналі, в обов'язковому порядку проходять процедуру 
попереднього розгляду.  

Назва файлу з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я 
автора, наприклад: Антоненко-А-А.doc. 

Під час попереднього розгляду стаття та інші документи перевіряються на дотримання 
загальних вимог. 

Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи 
при цьому головні результати та авторську стилістику. 

Учасники Конференції мають можливість опублікувати наукові статті за 
напрямами роботи конференції у періодичному зарубіжному науковому виданні 
(журналі), індексованому у міжнародній наукометричних базах Web of Science. 

Загальна інформація авторам: 
Статті приймаються від автора / авторів, які мати науковий ступінь. Також можуть бути 

допущені до розгляду статті аспірантів PhD у співавторстві з дослідниками, які мають 
науковий ступінь. 

Подання рукопису означає, що: підготовлений твір раніше не публікувався; він не 
розглядається для публікації в іншому місці; його публікація була схвалена всіма 
співавторами. Видавець не несе юридичної відповідальності у випадку виникнення вимог про 
компенсацію. 

Перевірка плагіату з метою забезпечення авторства та оригінальності: програмне 
забезпечення буде використовуватися для перевірки подібності (збігу), яка не повинна 
перевищувати 20%, включаючи довідковий розділ, у тому числі не більше 5% з одного 
джерела. У разі виключення посилань загальна подібність (збіг) повинна бути менше 5%. 

Перевірка якості: весь поданий документ повинен бути передовим, орієнтованим на 
результати, оригінальним дослідженням, та відповідати типу журналу. 

Критерії рецензування: статті проходять такі етапи перевірки: на першому етапі 
редакційний комітет перевіряє відповідність статті загальним вимогам, профілю журналу, 
здійснює перевірку на плагіат та приймає рішення про передачу статті на рецензування 
(статті, які не пройшли перший етап, будуть відхилені й повернуті авторам); на другому етапі 
рукописи проходять процес «подвійного сліпого» рецензування (перед направленням статті 
рецензенту інформація про авторів буде вилучена, а тому рецензент (и) і автор (автори) 
будуть невідомі один одному протягом усього процесу рецензування). За результатами 
рецензування можливе прийняття таких варіантів рішень: 1) прийняти рукопис у поданому 
вигляді (тобто немає необхідності в будь-якої редакції); 2) прийняти після ревізії (тобто 
прийняти, якщо автор надасть обґрунтовані відповіді на зауваження рецензента); 3) 
переглянути та повторно відправити (тобто прийняти або відхилити після внесення змін - 
документ буде надісланий для повторного рецензування); 4) відхилити рукопис. 

 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ НАДСИЛАЮТЬСЯ В РАЗІ ПОТРЕБИ, ЗА ВИМОГОЮ УЧАСНИКА. 
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Для учасників конференції (вартість публікації входить в оргвнесок) пропонується 

опублікувати статтю в International journal «FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN 
PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS» 

https://farplss.org/index.php/journal  
Doi prefix: 10.33531 (Publisher office “Accent Graphics Communications & Publishing” 807-

2625 Regina st. Ottawa, Ontario, K2B 5W8, Canada) 
IMPACT FACTOR:  
SJIFactor = 7.376 
PIF = 3,28 (Eduindex International Organization for Impact Factor and Indexing) 
ICDS = 3.1 (MIAR, Facultat de Biblioteconomia i Documentació  Universitat de Barcelona) 

Загальні вимоги до статті та супроводжувальних документів 

 інтервал – 1,5; шрифт – 14 пт. Поля – по 2 см з кожного боку. Лише Microsoft 
Word, бажано doc, а не docx. Шрифт – Times New Roman. Всі нетекстові об’єкти мають бути 
побудовані із застосуванням засобів Microsoft Word (Microsoft Excel Chart, Microsoft Equation ). 
При побудові графіків, таблиць, зображень майте на увазі, що журнал є чорно-білим; 

 назва статті, анотація - англ. мовою (розмір анотації близько 100 слів – 2 абзаци); 
ключові слова – 5-6 позицій; 

 мінімальний розмір статті – 8 тис. друкованих знаків з пробілами, максимальний 
– 34 тис.; оптимальний розмір статті – 20-24 тис. друкованих знаків; 

 англомовний переклад статті має бути виконаний на належному професійному 
рівні з урахуванням галузевої специфіки і термінології; 

 категорично не дозволяється використання програм-перекладачів та 
автоматизованих засобів перекладу. 

Увага! Якість англомовного перекладу анотації до статті, а за необхідності і 
самої статті, визначає редколегія журналу. За умови виявлення низької якості 
англомовного перекладу редакція залишає за собою право відхилити друк статті та 
відправити її автору на доопрацювання. 

структура тексту статті: 

 ПІП автора, посада, назва установи, вчене звання, анотація, ключові слова 
 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими 

та практичними завданнями; 
 аналіз останніх публікацій за проблематикою та виділення невирішених раніше 

частин загальної проблеми; 
 формулювання цілей (мети) дослідження; 
 виклад основних результатів та їх обґрунтування; 
 висновки та перспективи подальших досліджень; 
 список джерел та літератури – не менше 10 позицій, мовами оригіналу 

(приклади оформлення – додаток 3); 
 всі структурні частини статті по тексту мають бути виділені жирним шрифтом; 
 всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела; 
 всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела; 
 посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними; 
 посилання на власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі 

нагальної потреби; 
 якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого 

– його публікація має бути у загальному списку літератури після статті; 
 вторинне цитування не дозволяється (якщо Ви цитуєте Калюжного – то 

посилання має бути саме на нього, а не на автора, який читав Калюжного); 
 у формулах – лише найрозповсюдженіші символи із стандартного набору; 
 таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву; 
 всі рисунки та графіки мають бути пронумеровані та мати назву. 

 

https://farplss.org/index.php/journal
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Вимоги до заповнення статей та транслітерація. 

Публікації до видань приймаються тільки англійською мовою. Для відтворення 
українських власних назв засобами англійської мови при перекладі публікації англійською 
мовою застосовується транслітерація. 

Найменування організацій та установ, які не перекладаються на англійську мову також 
транслітеруються. Для транслітерації можливо користуватись безкоштовними сервісами, 
наприклад на веб-сайті: http://translit.kh.ua (відповідно до стандарту ISO 9). 

Відомості про автора - транслітеруються. 

Бібліографічний список, наведений мовою оригіналу, також транслітерується. 

Транслітерація прізвищ авторів виконується залежно від мови оригіналу джерела 
відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 «Про 
впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». 

Анотація 

Текст анотації повинен бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації, 
відрізнятися переконливістю формулювань, бути інформативним, змістовним, 
структурованими, компактними, оригінальними. В анотації повинні бути вказані предмет, 
тема, мета роботи, спосіб або методологія проведення роботи, результати роботи, область 
застосування результатів, висновки. 

Текст повинен бути зв'язним з використанням слів «отже», «більше того», «наприклад», 
«в результаті» і т.д. (“consequently”, “moreover”, “for example”, “the benefits of this study”, “as a 
result” etc). Необхідно використовувати активний , а не пасивний стан, тобто "The study 
tested", але не "It was tested in this study". Приблизний обсяг анотації – до 100 слів.  

Бібліографічний список (References) 

Список наукових джерел є обов’язковим. Бібліографічний список наводиться мовою 
оригіналу, а також транслітерується. 

Видання використовує найбільш поширені англомовні APA (American Psychological 
Association) посилання, відповідно до яких здійснюється оформлення бібліографічних 
посилань англійською мовою: 

APA – American Psychological Association (5th ed.) 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). 

Title of article. Title of Journal, 10(2), 49-53. 

Зразок оформлення бібліографічного списку: 
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