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Шановні колеги! 

Запрошуємо до публікації 
у науковому журналі «EUROPEAN SCIENCE» 

 

«European Science» рецензоване міжнародне наукове видання, що засноване 
Європейським інститутом безперервної освіти / European institute of further 
education (Словацька Республіка) ISSN 2585-77387, EV 5691/18 (https://european-

science.sk/). 

Редакційна рада журналу «European Science» представлена відомими та 
поважними науковцями зі Словацької республіки, Литви, США, України, Німеччини, 
Малайзії, Республіки Польща, Угорщини, Грузії. 

«European Science» є міждисциплінарним науково-прикладним журналом: 

контент наукових статей представлений проблемами права, економіки, соціології, 
педагогіки, психології та іншим науковим напрямам. До наукового журналу приймаються 
статті англійською мовою в академічному стилі, що містять результати оригінальних 

досліджень та неопубліковані раніше в інших виданнях. Журнал видається два рази на 
рік (формування номеру відбувається до 30.06 та 31.12). Додатково видаємо спеціальні 
випуски журналу. 

«European Science» зареєстрований у 18 наукометричних базах даних, що дає 

можливість інтегруватися у міжнародний науковий простір. 

Також у Вас є можливість презентувати заклад освіти, факультет, інститут, 

установу, подавши рекламу до журналу, що популяризує заклад або установу на 
міжнародному рівні та дасть можливість започаткувати співпрацю із університетами 
інших державах світу. 

Ми відстоюємо позиції якісної практики наукових досліджень та забезпечення 

узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної ради, 
рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження.  

Рекомендовані елементи наукової статті: 

1. Abstract. Анотація висвітлює основні положення статті. 

2. Introduction. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями; формулювання цілей статті 

(постановка завдання);  

3. Literature review. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор, виділення невирішених 
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;  

4. Research methodology. 

5. Research results. Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів;  

6. Discussion of research results.  
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7. Conclusions and directions for future research. Висновки з даного дослідження 

і перспективи подальших наукових розвідок у даному напрямку; 

8. References. Список використаних джерел. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
 

Матеріали приймаються в електронному вигляді (MS WORD). 

Файл з текстом статті повинен мати назву, що відповідає прізвищу автора.  

Окремим файлом надсилається фотографія автора розміром 3х4 в JPEG форматі. 

Форматування тексту: формат аркуша А-4 (210х297 мм), поля ліве – 30 мм, 

праворуч – 15 мм, верхнє і нижнє – 25 мм, розмір шрифта - 14 pt, інтервал - 1,5, 
шрифт - Verdana. 

Стаття має містити не менше 0,5 д.а. (8–12 сторінок). 

 
Матеріали розташовуються у наступному порядку: 

 

 назва статті (жирний шрифт, великі літери, окремий абзац без відступу, вирівняно 

по центру через один інтервал); 

 повне ім’я та прізвище автора / авторів (незалежний пункт вирівнювання по 

правому краю);  

 вчене звання, науковий ступінь, посада (незалежний пункт вирівнювання по 

правому краю);  

 місце роботи: назва установи, назва місця (якщо не входить до складу назви 

установи) (незалежний пункт вирівнювання по правому краю); 

 

 країна, місто (незалежний пункт вирівнювання по правому краю);  

 особиста адреса електронної пошти (окремий пункт вирівнювання по правому 

краю); 

 ORCID iD (незалежний пункт вирівнювання по правому краю); 

 анотація (Word – 2003 Verdana 12pt, інтервал 1,5).  

Анотація висвітлює основні положення статті. Вона повинна бути написана за 

таким алгоритмом: у двох трьох реченнях розкривається актуальність теми, обраної 

автором для дослідження; вказується мета й об’єкт дослідження; розкривається 

методологія (метод) дослідження (для теоретичних досліджень – його теоретичне 

підґрунтя); характеризуються отримані результати та їхня практична цінність. При цьому 

кожне положення повинно логічно витікати з попередньо викладеного.  

В Анотації до дослідницької статті бажано використати числові результати; до 

оглядової - можна не наводити результати, а лише вказати на розглянуті питання. 

Анотація не має містити посилань на джерела інформації. Текст анотації повинен бути 

лаконічним і оригінальним. Анотація не має містити речень з основного тексту статті, але 

при цьому в ній не може подаватися матеріал, який відсутній у статті. Обсяг – 600-700 

знаків. 

 ключові слова (5-10 слів) (жирним шрифтом, окремий пункт); 

 текст статті (Word – 2003 Verdana 14pt, інтервал 1,5); 

 список посилань «References» подається в алфавітному порядку, оформлюється за 

Гарвардським стилем (Harvard Referencing Style). 
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Джерела в списку не нумеруються, а організовуються в алфавітному порядку за 

прізвищами авторів і в хронологічному порядку, коли робляться посилання на більш ніж 

одну роботу одного автора (за роком публікації, починаючи з найбільш раннього). Якщо 

зустрічаються роботи одного автора, опубліковані в один і той самий рік, в 

бібліографічному списку вони розміщуються в алфавітному порядку, виходячи із назв 

робіт; до року публікації в такому випадку приєднується мала латинська літера a, b, c… . 

Цитата береться в подвійні лапки “…”, посилання подається у дужках – приклад: 

(Jones, 1967, p.27). 

 

Приклад оформлення літературних джерел: 

В посиланні вказуються всі автори праці, якщо автори відсутні, тоді вказуються 

редактори. Якщо авторів багато, можна ввести «та ін.» після певних прізвищ. Назви 

книг, журналів зазначаються без скорочень. Назва книги, назва статті, назва дисертації 

чи автореферату,назва винаходу повинні містити транслітерацію назви і у квадратних 

дужках назву англійською мовою. Приклад: Systematychna Teolohiia [Systematic 

Theology]. 

 

Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел 
 

Один автор Схема: Прізвище перше, ініціали, Прізвище друге, ініціали, Прізвище третє, 
ініціали, Прізвище четверте, ініціали (рік), Назва книги, Номер видання, 

Видавництво, Місце видання, кількість сторінок  

Приклад: Pazura, N.V. (2015), Zahalna kharakterystyka alternatyvnoi pedahohichnoi 
osvity v SShA [General characteristics of alternative pedagogical education in the 
USA], Bulletin of the National Aviation University. Pedagogy. Psychology, Kiev,109 p. 

Декілька 

авторів 

Приклад: Semin, S.V., Reznikova O.O., Gorbulina V.P. ed.(2016), Systema 

pidhotovky kadriv dlia syl bezpeky Ukrainy: problemy ta perspektyvy rozvytku 
[System of personnel training for the security forces of Ukraine: problems and 
prospects of development], analytical add, NISS, Kiev, 345 р. 

Книга без 
автора 

 

Схема: Назва книги (рік), Номер видання, Видавництво, Місце видання, кількість 
сторінок  

Приклад: Kontseptsiya rozvytku ekonomichnoyi osvity v Ukrayini [Concept of 

development of economic education in Ukraine ] (2004), 6, Education of Ukraine, 

Kiev, 401 р. 

Розділ книги за 
редакцією 

 

Схема: Прізвище автора розділу, Ініціали (рік), Назва розділу книги, Назва 
книги, Номер видання, ред. Ініціали Прізвище Редактора, Видавництво, Місце 
видання, сторінковий інтервал 

Приклад: Reznikova O.O.(2011), Innovation as a factor of economic modernization, 
Structural developments in the Russian industry [Innovatsii kak faktor modernizatsii 
ekonomiki", Strukturnye izmeneniya v rossiiskoi promyshlennosti], red. C. Perry, 
Macmillan Press, London, pp. 22-34 

Cтаття з 
журналу 
(збірника) 

 

Схема: Прізвище, ініціали (рік), Назва статті, Назва журналу, Номер видання, 
Видавництво, Місце видання, сторінковий інтервал 

Приклад: Gokhberg, L.M., Kuznetsova, I.A., Yasin, E.G. (2004), Innovation as a 

factor of economic modernization["Innovatsii kak faktor modernizatsii ekonomiki], 
Strukturnye izmeneniya v rossiiskoi promyshlennosti, No. 5, GU-VShE, Moscow, pp. 
37-74. 

Cтаття з 

журналу 
Схема: Прізвище, ініціали (рік), Назва статті, Назва журналу(збірника), Номер 
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(збірника) 
(online) 

 

видання. Доступно на<URL>. [Дата звернення] 

Приклад: Serdyuk, T.V.(2016), Self-regulation in Ukraine: advantages and 
disadvantages in the current economic conditions ["Samoregulirovanie v Ukraine: 
preimushchestva i nedostatki v sovremennykh ekonomicheskikh usloviyakh"], Veche, 
No. 18, Аvailable at: http://economy.kpi.ua/ru/node/343. [02.02.2017] 

Матеріали 
конференцій, 
семінарів 

Схема: Прізвище автора доповіді Ініціали, Рік. Повна назва доповіді. В: Ініціали 
Прізвище редактора, ред. або Назва організації, Повна назва Конференції . Місце 
проведення, Дата проведення. Місце видання: Видавництво. 

Приклад: Brown, J., 2005. Evaluating surveys of transparent governance. In: 
UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 6th Global 
forum on reinventing government: towards participatory and transparent 
governance. Seoul, Republic of Korea, 24-27 May 2005. New York: United Nations. 

Дисертація, 

автореферат 
дисертації 

 

Схема: Прізвище, ініціали (рік), Назва дисертації, Тип роботи за вказівкою 

вченого ступеня автора, Місце написання, кількість сторінок 

Приклад: Voskresenskaya, E.V. (2003), Legal regulation of valuation activities: 
dissertation [Pravovoe regulirovanie otsenochnoi deyatel'nosti: dis. … kand. yurid. 
nauk], St. Petersburg, 187 p. 

 

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування 

програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word (шрифт Verdana 12pt, інтервал 1,0); 

діаграми – у редакторі Microsoft Excel; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за 

допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули - у редакторі формул. 

Статтю не слід переобтяжувати графічним матеріалом і формулами, вони не повинні 

перевищувати 40% від загального розміру статті. 

Ми просимо авторів суворо дотримуватися встановлених правил матеріального 

макета. 

 

Приклад оформлення таблиць: 

 
 
 

 

 

 

 

 

Приклад оформлення рисунків: 

На статтю має бути надана рецензія науковцем за профілем наукового 
дослідження. 

Стаття приймається до друку після встановлення оригінальності тексту 

та рецензування незалежними експертами, про що повідомляється авторові 
/ авторам.  

За необхідності, Європейський інститут безперервної освіти надає 
допомогу в перекладі тексту наукової праці на англійську мову.  
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До публікації приймаються одноосібні статті та у співавторстві (але не більше 

двох співавторів). 

Видання здійснюється із залученням авторських коштів:  

Кожному авторові друкований 
екземпляр журналу 

70 євро (стаття до 12 сторінок, 
одноосібна) 

100 євро (у співавторстві) 
 

Кожному авторові ел. файл журналу 
(без надання паперового варіанту 
журналу) 

60 євро (стаття до 12 сторінок, 
одноосібна) 
80 євро (у співавторстві) 

Вартість додаткового екземпляру 15 євро. 

Для участі у публікації до журналу просимо авторів заповнити реєстраційну 

форму: 
 

 

Європейський інститут безперервної освіти 

запрошує Вас скористатися іншими можливостями 
 

 Видання одноосібної (колективної) монографії (ISBN Словаччина, Сербія). 

 Видання монографії у журналі «European Science» (ISSN, статус - спецвипуск 

журналу, що може прирівнюватися до публікації у журналі, що індексується Scopus). 

 Організація міжнародних наукових (конференції, семінари), інформаційно-
просвітницьких (круглі-столи, зустрічі), культурних (виставки, презентації) 

заходів. 

 Сертифікований екзамен з мов країн ЄС (В2 і вище). 

 Міжнародне науково-педагогічне стажування. 

 Підвищення кваліфікації для викладачів. 

 Підвищення кваліфікації за програмами MBA (Master of Business Administration), 
LL.M. (Master of Laws), MSc. (Master of Science). 

 Культурна, оздоровча програма для групи учасників.  

Application form 

Last name (Прізвище)  

First name (Ім’я)  

ORCID iD (постійний цифровий ідентификатор)  

Scientific degree (Науковий ступінь, звання)  

Placement (Місце роботи: назва ВНЗ, кафедра, 

підрозділ) 

 

Title of the article (Назва статті)  

Section number and title (Номер і назва секції)  

E-mail  

Telephone (Телефон для звʹязку)  

Specify the amount paid for the publication 
70 euros - 1 author 

90 euros - 2 authors 
(Зазначити оплачену суму за публікацію (70 євро – 1 
автор, 90 євро – 2 автори)) 

 

Payment date of publication (Дата оплати публікації)  

Address (Адреса для відправлення друкованої версії 
журналу Новою поштою (Україна) 
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 Наші контакти 
 

Адреса видавництва: 
European institute of further education www.eidv.eu 

Za Humnami č. 508/28, 
941 48 Podhájska, Slovak Republik 

Тел: +421 905 450 765 
www.european-science.sk  

(European Science) 
  eidv.ukraine@gmail.com (редакційна рада) 
europska.veda@gmail.com (видавництво) 

eeda@eeda.sk 

 

Реквізити: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania (European institute of further education) 

Československá obchodná banka, a.s.,Pobočka M.R. Štefánika 19, 

940 01 Nové Zámky 
Bank Account: 4022107085/7500  

IBAN: SK43 7500 0000 0040 22107085    

SWIFT: CEKOSKBX 
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