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Журнал задуманий засновниками Академічного співтовариства Михайла
Балудянського http://asmiba.sk (Словаччина) як друковане видання для обміну
знаннями між вченими і фахівцями університетів різних країн.
До публікації статей в журналі запрошуються викладачі, докторанти, аспіранти, співробітники
науково-дослідних установ.
Правила оформлення статей та умови їх видання:
Статті приймаються насамперед англійськoю мовою, а також українською або російською мовою. За
оригінальність, науковий рівень і формальну сторону статті відповідає її автор. Рішення про
публікацію статті приймає редакційна рада.
Статті приймаються тільки в електроннi версії. Формат тексту: Word for Windows, розмір шрифту 14
(тип - Times New Roman), інтервал мiж рядками 1,5. Формат сторінки: А4 (210x297 мм). Поля: зверху,
знизу, праворуч і ліворуч 25 мм. Названня файлов латинскими літерами!
Названя статті великими літерами, шрифт - жирний, вирівнювання по центру.
Прізвище та ім'я автора (авторів), шрифт - жирний, вирівнювання по центру.
Анотація та ключові слова на англійській, українській мові є невіддільною частиною статті (шрифт курсив).
Текст статті рекомендуємо ділити на розділи. Назва розділів нумерувати, писати жирним шрифтом і
вирівнювати на лівий край. Необхідно дотримуватися наступне:
- вирівнювати блок,
- початок нового абзацу 5 мм,
- сторінки без нумерації,
- не допускається перенос слів вручну,
- в тексті не допускається використання виносок (як внизу сторінки, так і в кінці статті),
- внутрітекстовi посилання наводяться у квадратних дужках, де вказується прізвище автора, рік
видання статті або книги і, якщо наводиться цитата, то сторінка або діапазон сторінок, наприклад
[Tymchenko, 2006, p.176].
Рисунки і таблиці нумерувати і посилатися на них у тексті статті. Назви рисунків (Рис.1 :) або таблиць
(Таб.1 :) жирним курсивом, розмір шрифту 14, вирівняти на лівий край. Номери і назва рисунків
вказуються під рисунками, назви і номери таблиць - над таблицями. Внизу під графами і таблицями
на правій стороні необхідно привести їх джерело. Таблиці, рисунки, формули, графи не повинні
виходити за межі вказаних полів. Рисунки та графи повинні бути зрозумілі в чорно-білому
зображенні.
Формули нумерувати. Номер формули в круглих дужках вирівнювати на правий край. Номер в тій же
срочк і як і формула.

Українською мовою рекомендується приблизно така схема подання наукової статті в журналі:
Блок 1 - українською мовою:
- Назва статті,
- Автор (и),
- Анотація і ключові слова.
Блок 2 - інформація Блоку 1 в латиниці (транслітерація і переклад відповідних даних) в тій же
послідовності як в блоці 1: автори (транслітерація); назва статті, анотація, ключові слова - англійською
мовою.
Анотації англійською мовою
Необхідно мати на увазі, що анотації англійською мовою в українськомовному виданні є для
іноземних вчених і фахівців основним і, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті і
викладених в ній результатах досліджень. Зарубіжні фахівці з анотації оцінюють публікацію,
визначають свій інтерес до роботи автора, можуть використовувати її у своїй публікації і зробити на
неї посилання, відкрити дискусію з автором, запросити повний текст і т.д.
Анотація англійською мовою (250 - 300 слів) на українськомовну статтю за обсягом може бути більше
анотації українською мовою, так як за українськомовною анотацією йде повний текст на цій же мові.
Анотації використовуються в інформаційних, у тому числі автоматизованих, системах для пошуку
документів та інформації.
Якщо статтю англійською мовою, тоді в схемі подання статті Блок 1 буде англійською мовою а Блок 2
- українською мовою. Блок 4 - не буде.
Блок 3 - повний текст статті українською мовою.
Блок 4 - список літератури з українськомовними посиланнями українською мовою. Стандарт подання
посилань в цьому блоці для міжнародних ДБ не має значення (як правило, це відповідний
державний стандарт). Привести, по можливості, чим більше використаних джерел!
Блок 5 - Список літератури з українськомовними та іншими посиланнями в латиниці, номер джерела
приводити, і в статті, і в списку літератури, в квадратних дужках. Назва списку літератури має бути
англійською мовою: REFERENCES, але ні в якому разі не транслітерованим: SPISOK LITERATURY.
Блок 6 - Біографія автора (авторів) англійською мовою У біографії привести:
- прізвище та ім'я (в одній з раніше прийнятих международних сістем транслітерації),
- академічні та наукові звання,
- повна перекладно офіційно прийнята назва організації (не приводити подрозделенія в організації,
як
напр. кафедри, лабораторії, і т.п.),
- юридична адреса організації (як мінімум місто і країна),
- особистий е-майл,

- займані посади в даний час,
- членство в наукових і професійних організаціях,
- рік закінчення університету з назвою університету,
- професійна орієнтація (спеціальність),
- 2-3 найзначніші публікації.
В окремому файлі фотографія автора (авторів) у форматі jpg, 300dpi, розмір не менше 70х60 мм.
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Статтю слід надіслати на вказану електронну адресу journal@asmiba.sk . Вартість нормосторінки – 2,5
євро. Мінімальний обсяг статті – 8 сторінок. Оплата здійснюється під час стажування за умови
прийняття статті до друку, про що автор буде повідомлений особисто.

