ISSN: 2219-746X
e-ISSN: 2219-7478
DOI: 10.15550/ASJ
OCLC: 881627503
THE ADVANCED SCIENCE JOURNAL
EDITORIAL OFFICE:
Scireps Corporation
2964 Columbia Street, Suite 32268,
Torrance CA 90503 USA
Tel.: +1.42.42.71.41.11
E-mail of Assistant Editor for Ukraine:
editor.ukraine@advancedscience.org
www.advancedscience.org

Вельмишановні науковці!
Міжнародний науковий журнал The Advanced Science Journal™ (ISSN 2219-746X, e-ISSN 2219-7478,
DOI: 10.15550/ASJ, OCLC 881627503) запрошує до публікації наукових праць у Сполучених Штатах
Америки та Китаї у 2015-2017 роках.
Наш мультидисциплінарний журнал видається 6 разів на рік у Сполучених Штатах та 2 рази на рік у
Китаї. З березня 2015 двічі на рік у США видаватимуться спеціалізовані фахові випуски журналу з
Економіки, Освіти, Лінгвістики, Медицини, Аграрних наук, Архітектури та Дизайну, Природничих наук,
Інженерних наук, Філософії.
Завдяки The Advanced Science Journal™ публікації доступні не лише у друкованому вигляді, а також
в електронному форматі у вільному доступі на сайті видання, бібліотечних та наукометричних базах,
зокрема IndexCopernicus, CrossRef, EBSCO, WorldCat OLCL, CNKI Scholar (Китайська національна
база наукових знань), Google Scholar, CiteSeerX, Mendeley® by Elsevier, BASE, Ulrich’s Global Serials
Directory, з 2015 року – РІНЦ, та інших каталогах наукових публікацій. Це позитивно впливає на
індекс цитування автора та позицію його університету в міжнародних рейтингах.
Кожна публікація прискіпливо оцінюється експертною радою (Peer review). З дня заснування у 2009
року філософія видання спирається на сучасний формат академічних видань – Open Access Journal,
який надає якнайширші можливості вченим оприлюднювати та популяризувати результати власної
наукової діяльності в Америці, Азії, країнах Європи та всього світу, не втрачаючи дорогоцінного часу.
Такий підхід забезпечує щорічну читацьку аудиторію понад 50.000 науковців з усіх країн світу.
Наразі ми опрацьовуємо заявку на включення журналу до інших наукометричних баз, зокрема
Scopus, Web of Science та інших, тому з червня 2014 року видавцем у співпраці з CrossRef
впроваджено маркування кожної публікації за стандартом DOI (digital object identifier), яке
забезпечить більшу доступність статей для цитування, наукового обміну, видимість публікацій в
нашому журналі для науковців та наукометричних систем по всьому світу. Кожній статті також
присвоюється цифровий бібліотечний ідентифікатор OCLC, який дає змогу перегляду статті з
журналу у будь-якій бібліотеці світу, які приєднані до системі міжнародного бібліотечного обміну.
Ми запрошуємо до публікації вчених, які мають наукові та академічні ступені, а також здобувачів
таких наукових ступенів. Щоб отримати реєстраційну форму, шаблон та правила оформлення
публікацій, надсилайте запит електронною поштою або завантажуйте з сайту видання.
Детальна інформація про строки та вартість публікації наведена у додатку до цього листа.
З повагою та запрошенням до співпраці,
Давидов Р.Ю., Головний редактор
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ДОДАТОК ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА
1. Терміни подання та публікації у 2015-2017 роках:
Увага: редакція залишає право вносити змінити у графік та умови публікації. Слідкуйте за інформацією на сайті журналу.

Країна публікації

Тематика випуску
Мультидисциплінарний

Сполучені Штати
Америки

Китай

Освіта/Педагогіка; Економіка;
Лінгвістика; Медицина;
Аграрні науки; Філософія;
Архітектура/Дизайн;
Природничі науки;
Інженерні науки
Мультидисциплінарний

Дати виходу випусків (щороку)
01 лютого; 01 квітня; 01 червня;
01 серпня; 01 жовтня; 01 грудня

01 березня; 01 листопада
(перший випуск 01 березня 2015)

01 квітня; 01 жовтня

Подання заявок припиняється:
-

за 30 днів до дати виходу випуску для реєстраційного внесок «Стандартний»;
- за 10 днів до дати виходу випуску для реєстраційний внесок «Експрес».

2. Реєстраційний внесок та додаткові послуги:
Реєстраційний внесок є платнею за розгляд поданої публікації та не підлягає поверненню.
Сплата реєстраційного внеску сама по собі не гарантує публікації, тому автор має дотримуватись усіх
вимог та порад редактора щодо оформлення та доопрацювання статті у разі зауважень до тексту. Після
сплати внеску автор має 365 днів, що надати оформлений або доопрацьований текст для публікації.
Реєстраційний внесок для авторів з України:
- «Стандартний» (включає: обсяг статті 1-4 сторінки, розгляд за чергою)
- «Експрес» (включає: обсяг статті 1-4 сторінки, розгляд поза чергою,
гарантовану публікацію у найближчому випуску)
Додаткові послуги (сплачуються за потреби):
- кожна додаткова сторінка понад чотири включених у внесок
- додатковий авторський примірник журналу
- доплата за кольорові ілюстрації у авторському примірнику
- попередній перегляд публікації редактором
- оформлення тексту автора у відповідності до шаблону
- оформлення списку літератури згідно вимог Гарвардського стилю
- відновлення повної інформації про посилання у списку літератури
- переклад на англійську мову (вимагає попередньої оцінки вартості)

$ 60.$120.$ 10.- /сторінка
$ 15.- /примірник
$ 50.- /примірник
$ 25.- /стаття
$ 25.- /стаття
$ 20.- /список
$ 5.- /кожне
за запитом

Реєстраційний внесок сплачується карткою на сайті журналу www.advancedscience.org/payments,
або, якщо Ви не маєте змоги сплатити кредитною карткою, сплачується за банківськими реквізитами у
гривнях, які зазначені у реєстраційній формі (за курсом продажу USD у Приватбанку на день сплати).
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3. Головні вимоги до оформлення та подання публікації:

ДУЖЕ ВАЖЛИВО!

Шановні автори, звертаємо Вашу увагу на важливість дотримання вимог та умов публікації. Неуважність
або ігнорування вимог затримає публікацію та призведе до додаткових витрат з боку автора. Редакція не
може робити виключення з цих вимог, оскільки вони базуються на правилах та вимогах наукометричних
систем, які індексують наш журнал. Редакція залишає за собою право не розглядати заявки, які надійшли
не оформленими у відповідності до наших умов та вимог.
В разі подання публікації, яка оформлена з порушенням вимог, автор має сплатити додатковий
реєстраційний збір «Попередній перегляд публікації редактором», та подати доопрацьований текст знову.

Публікація має бути підготовлена виключно АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
у суворій відповідності до правил та обов’язково вписана в шаблон, який необхідно завантажити з
нашого сайту: http://advancedscience.org/template.docx. Будь-ласка, не намагайтеся відтворити
шаблон або імітувати його, не змінюйте та не видаляйте елементів його оформлення.

Зверніть увагу, що:
-

категорично забороняється використання автоматичних перекладачів на англійську мову (!);
обов’язкова наявність анотації до статті (Abstract) – 1 абзац від 100 до 150 слів про зміст статті;
обов’язкова наявність ключових слів (Keywords) – щонайменше 10 слів чи фраз за темою статті;
обов’язкова наявність списку літератури оформленого згідно вимог Гарвардського стилю, де
всі кириличні назви статей, книг, видавництв у списку літератури транслітеруються латинськими
літерами та не перекладаються на англійську мову (використовуйте сайт citethisforme.com);
список літератури не нумерується та сортується за алфавітом за прізвищем автора джерела;
в тексті статті використовується виключно шрифт Times New Roman, розмір 11, без курсиву;
забороняється ущільнення або розрідження інтервалів між літерами;
абзац 0,75 см; відступ перед та після абзацу – 0 (нуль); інтервал між рядками – одинарний;
забороняється відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;
між словами один пробіл (забороняється розріджувати слова декількома пробілами);
окрім тексту допускаються лише цілісні графічні елементи формату JPEG або JPG;
забороняється використання згрупованих графічних елементів (лише цільна графіка формату .JPG);
дозволені лише графічні елементи виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей;
заборонено використання сканованих малюнків/чернеток виконаних олівцем або ручкою від руки;
забороняється зловживання обсягами таблиць – лише за необхідності у невеликих обсягах;
додавання формул лише за допомогою стандартного редактору формул Microsoft Word;
формат файлу для відправки в редакцію – лише .DOC або .DOCX (!)

Інші обов’язкові вимоги до структури та оформлення публікації записані в файлі шаблону.
Завантажте шаблон та ознайомтеся с його вмістом перед тим як починати працювати над
текстом статті: http://advancedscience.org/template.docx
Кожен автор має визначити код наукового напрямку із переліку та зазначити його у статті та
реєстраційній формі. Перелік наукових напрямків: http://advancedscience.org/ukr_disciplines.pdf.

ISSN: 2219-746X
e-ISSN: 2219-7478
DOI: 10.15550/ASJ
OCLC: 881627503
THE ADVANCED SCIENCE JOURNAL
EDITORIAL OFFICE:
Scireps Corporation
2964 Columbia Street, Suite 32268,
Torrance CA 90503 USA
Tel.: +1.42.42.71.41.11
E-mail of Assistant Editor for Ukraine:
editor.ukraine@advancedscience.org
www.advancedscience.org
4. Типи наукових публікацій
Основні типи наукових публікацій у журналі – це Article та Letter:
Article – повне ґрунтовне наукове дослідження до якого зазвичай залучені кілька технік та наукових
підходів. Основна частина (не включаючи резюме, методів, списку літератури та додатків) становить
приблизно 2000-3000 слів. Зазвичай супроводжується 4-6 схемами, графіками чи таблицями. Список
літератури обмежується 50 джерелами.
Резюме (Abstract) статті зазвичай складається зі 150 слів і не містить посилань, натомість коротко
переповідає передумови та суть статті, завершується підсумком основних висновків, починаючись фразою
«Here we show» або аналогічною за змістом. Вступна частина (Introduction) зазвичай складається з 500
слів із посиланнями на джерела та розкриває передумови для написання статті, супроводжується
припущенням, сфокусованим переліком знайдених досліджень, та 1-2 короткими параграфами з
дискусією.

Letter – доповідає важливу нову інформацію наукового дослідження, але є менш ґрунтовно
підготовленою у порівнянні із Article. Текст зазвичай обмежується 2000 словами (не включаючи вступної
частини, методів, списку літератури та додатків). Цей тип статті передбачає максимум 3 схеми чи таблиці.
Список літератури обмежується 30 джерелами.
Додаткові формати публікацій у журналі – Review, Progress. Correspondence, Commentary:
Review – це авторитетний (автори з науковими ступенями) збалансований огляд найновіших досягнень у
досліджуваній сфері. Не зважаючи на те, що цей тип публікації сприймається як наукова стаття для
спеціалістів у відповідній сфері, такі статті мають бути написаними з точки зору інформування
неспеціалістів у цій сфері. Тому, ревю пишеться простою прозою, уникаючи надмірного вживання
професійного жаргону чи технічних деталей. Ревю містить приблизно 3000-4000 слів та 4-6 схем чи
таблиць. Список літератури обмежується 100 посиланнями. Цитування дуже вибіркове. Ревю має містити
широкий спектр досліджень серед яких не повинні домінувати дослідження однієї лабораторії і тим більше
одного автора.
Progress – фокусується на сфері яка тільки-но досліджується, використовується у тих випадках, коли
дослідження ще не достатньо ґрунтовне для написання Review. Такі статті містять до 2000 слів та не
більше 4 схем чи таблиць. Список літератури обмежується 50 джерелами.
Commentary – секція для висловлення наукової авторської думки з приводу актуальних проблем наукової
сфери чи-то певному науковому питанні. Це гнучкий формат, який має бути погоджений із редактором
щодо наукової актуальності, новизни та суспільної потреби у таких коментарях на сторінках журналу.
Коментарі зазвичай не перевищують 1500 слів, може не містити графіків чи таблиць. Список літератури
обмежується 25 джерелами.
Редакція віддаватиме перевагу публікації основних типів, в той час як додаткові типи публікуватимуться за
наявності вільного місця після формування випуску.
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5. Відправка в редакцію:
Оформлена згідно вимог стаття англійською мовою, повністю заповнена реєстраційна форма та копія
квитанції про сплату реєстраційного внеску (або роздруківка підтвердження платіжної системи)
надсилаються до редакції трьома окремими файлами в одному листі електронною поштою.
Статті, реєстраційні форми та скановані платіжні документи надіслані окремими листами або зібрані в
один файл або архівовані – не розглядаються, не вважаються поданими, та видаляються.
Стаття приймається до друку лише після її розгляду редактором, членами редколегії та рецензентами,
тому може виникнути потреба доопрацювання тексту автором на будь-якому з цих етапів розгляду.
Будь-ласка, не надсилайте статей для попереднього перегляду без попередньої сплати реєстраційного
внеску або послуги «Попередній перегляд редактором».
Автори мають змогу замовити авторський екземпляр з кольоровими ілюстраціями, зробивши помітку
у реєстраційній формі та відповідну доплату.

6. Після подання заявки:
Якщо Ви надіслали до редакції повну заявку, один з наших редакторів гарантовано підтвердить її
отримання протягом доби в робочі дні з понеділка до п’ятниці, з урахуванням святкових днів та різниці у
часі між США. Якщо Ви не отримали підтвердження про отримання заявки протягом 48 годин, надішліть
повторний запит.
Отримані заявки розглядаються одним з редакторів журналу у міжнародній чи національній редакції, який
перевіряє дотримання автором вимог до оформлення заявки. Наступним кроком є опрацювання тексту
публікації редакційною колегією та рецензентами, які можуть зробити зауваження до тексту.
Відповідальний редактор надішле автору такі зауваження для доопрацювання статті. Якщо таких
зауважень немає, текст передається до друку без додаткових повідомлень.
Ми намагаємося якнайшвидше розглянути всі подані заявки та надрукувати їх за першої ж можливості.
Але зауважте, що протягом року є періоди підвищеного попиту з боку авторів, коли утворюється черга і ми
не в змозі надрукувати всіх у найближчому випуску. Тож, якщо Вам насправді необхідна термінова
публікація, зважте на можливість скористатися перевагами реєстраційного внеску «Експрес», який
гарантує позачерговий розгляд та публікацію у найближчому випуску.

7. Доставка авторського примірника:
Автори з України зазвичай отримують авторські примірники протягом 2-3 тижнів від дати публікації.
Зауважте, що з 1 січня 2015 року ми надсилаємо авторські примірники тільки кур’єрською поштою
«Нова пошта» (www.novaposhta.ua). Зазначте у реєстраційній формі місто та номер відділення «Нової
пошти», в якому автору зручно отримати пакет. Одержувач сплачує невеличку суму за послуги кур’єрської
пошти під час отримання пакету. Цей спосіб гарантує швидку та безпечну доставку.
У зв’язку із втратою пакетів ми більше не зможемо надсилати примірники через Укрпошту.
Додаткові примірники для всіх співавторів має замовляти головний автор, ім’я якого вказане у
реєстраційній формі. Додаткові примірники доставляються разом із авторським примірником на ту саму
адресу.
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РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА (заповнюється на ім’я відповідального за публікацію автора)
Заповнюється в електронному вигляді та надсилається редактору електронною поштою
Прізвище, Ім’я та По-батькові:
Назва організації:
Повна поштова адреса
автора з індексом:
Доставка авторського
примірника:

Зазначити данні лише основного автора з яким контактувати

Бажано зазначати домашню адресу та обов’язково поштовий індекс (!)
За повторну відправку стягується додаткова платня.

[ ] Бажаю замовити доставку кур’єром за адресою або
[ ] Бажаю отримати у відділенні № ____ «Нової пошти» у м. ______________,

novaposhta.ua; самостійно сплачу послуги доставки під час отримання

Телефон автора:
Адреса електронної пошти:
Назва публікації
(англійською мовою):
Категорія публікації:

[ ] Article
[ ] Letter
[ ] Review
[ ] Progress [ ] Correspondence [ ] Commentary
Мультидисциплінарні випуски [ ] США або [ ] Китай

Бажаний випуск:

Фахові випуски (США): [ ] Аграрні науки; [ ] Архітектура/Дизайн;
[ ] Економіка; [ ] Інженерні науки; [ ] Лінгвістика; [ ] Природничі науки;
[ ] Медицина; [ ] Освіта/Педагогіка; [ ] Філософія.

Реєстраційний внесок:

[
[
[
[

Додаткові послуги:
Код наукового напрямку:
(див. перелік на сайті)
Обсяг публікації (сторінок):
Реєстраційний внесок
сплачено (сума і дата):

] Стандартний
[ ] Експрес
] Попередній перегляд редактором
] Оформлення тексту редактором
] Додатковий примірник: . прим.

[ ] Доплата за кольорові ілюстрації
[ ] Оформлення списку літератури
[ ] Відновлення джерел у списку

(перелік - http://advancedscience.org/ukr_disciplines.pdf)
[ ] Кредитною карткою (сума:
[ ] За реквізитами в банку (сума:

; дата
грн.; дата

)
)

Надсилаючи цю реєстраційну форму підтверджую, що маю всі права на текст статті та згоду співавторів на публікацію, а також надаю
право видавцю SCIREPS Corporation та редакції The Advanced Science Journal на оприлюднення цих матеріалів у друкованому та
електронному вигляді, розуміючи незворотність такої публікації та відмовляючись від будь-яких претензій до видавця та редакції у
майбутньому, а також надаю згоду на обробку моїх персональних даних . Погоджуюсь з тим, що реєстраційний внесок стягується за
розгляд публікації та не підлягає поверненню.

Реквізити для оплати реєстраційного внеску: (у гривнях, по курсу продажу у Приватбанку на день оплати):
Одержувач: ФОП ДАВИДОВ Р.Ю.. Рахунок: 26003060145734 у Дніпропетровському ГРУ КБ Приватбанк,
МФО 305299 ЄДРПОУ 2970507257. Призначення платежу: Реєстраційний внесок [П.І.Б. автора]. Без ПДВ.*
*УВАГА! ДУЖЕ ВАЖЛИВО: не змінюйте текст у графі «Призначення платежу», оскільки це затримає обробку платежу або
призведе до його повернення. Обов’язково зазначайте Прізвище відповідального автора у графі «Призначення платежу».

Шановні науковці,
Редакція The Advanced Science Journal запрошує Вас зареєструватись у міжнародній системі
наукового обміну Mendeley™, яка дозволяє керувати Вашими публікаціями та надає доступ до
великого архіву публікацій інших авторів з усього світу.
Наявність персонального профілю автора дозволить суттєво підвищити кількість цитувань Ваших
публікації науковцями у світі. Власником Mendeley™ є компанія Elsevier™, яка володіє однією з
найавторитетніших науковометричних баз Scopus, тому не варто нехтувати можливістю долучити
свої публікації до сучасних загальносвітових процесів наукового обміну та комунікації.
Завдяки можливостям Mendeley™ ви отримаєте змогу вивчати, зберігати у колекції та опрацьовувати
публікації авторів провідних наукових інституцій світу, посилатися на них у власних дослідженнях,
тим самим суттєво актуалізуючи власні наукові дослідження та публікації, роблячи їх сучасними та
привабливими для авторів з усього світу.
З червня 2014 року редактори The Advanced Science Journal вимагатимуть від авторів надання
посилань на персональний профіль автора у Mendeley™, в якому мають бути зазначені персональні
данні автора, місце роботи та/чи проведення наукової та/чи дослідницької діяльності, а також перелік
основних публікацій за останні роки. Статті авторів без особистого профілю в Mendeley™
розглядатимуться в останню чергу.
Посилання на персональний профіль у системі Mendeley™ буде додано до електронної публікації
статті автора на сайті нашого журналу, що дасть змогу читачам ознайомитись з іншими науковими
публікаціями автора, обмінюватись коментарями та думками, налагоджувати співпрацю.
1. Створіть персональний профіль на сайті: www.mendeley.com
2. Наповніть персональний профіль актуальною інформацією про автора і публікації.
3. Додайте ваш персональний профіль до публічної групи нашого журналу на Mendeley™:
www.mendeley.com/groups/4545241/the-advanced-science-journal
4. Надішліть редактору посилання на ваш профіль у Mendeley.
5. Слідкуйте за новими публікаціями у нашому журналі за пошуковим запитом:
www.mendeley.com/research-papers/search/?query=%22The+Advanced+Science+Journal%22
та додавайте ваші публікації та інші до свого профілю у системі.
Ми певні, що персональний профіль автора у Mendeley™ додасть авторитету та популярності вашим
публікаціям, підвищить рівень їх цитування іншими авторами, позитивно вплине на рейтинг вашого
університету чи наукової установи у світі.

З повагою,
Редакційна колегія
The Advanced Science Journal.

Поради щодо Гарвардського стилю цитування
В нашому журналі The Advanced Science Journal ми застосовуємо Гарвардський стиль для оформлення
цитувань та посилань на джерела. Слід зазначити, що список джерел не нумерується, тому в тексті статті
посилання позначається Прізвищем автора джерела та роком його публікації у дужках, наприклад, (Johnson,
2010) або (Johnson, 2010, pp. 10-15), якщо ви вказуєте сторінки з книги.
Список літератури наприкінці статті позначається як References, та містить посилання на джерела які
цитуються у тексті або бралися до уваги під час наукового дослідження.
Не додавайте зайвої інформації чи пунктуації до посилань! Наприклад, не треба зазначати кількість
сторінок у книгах або використовувати знак // або /. Важливо навести повну інформацію про джерело, але не
зайву. З посилання має бути зрозуміло хто, коли, що і де опублікував. Якщо ви не маєте повної інформації,
спочатку віднайдіть її, а потім додавайте джерело.
Ім’я автора вказується як Прізвище після якого ставиться кома та Ініціал імені: Johnson, N.
Назви журналів, книг та дисертацій виділяються курсивом: The Advanced Science Journal.
Не дозволяється жодних скорочень: назви статей, книг, журналів, міст, видавців пишуться повністю.

Як правильно складати посилання на джерело залежить від його типу:
1. Статті в наукових журналах:
Johnson, N. (2010) Title of publication. The Advanced Science Journal, (10) pp. 10-15.
Зазначається: Автор (рік публікації) Назва публікації. Назва журналу курсивом, (випуск), сторінки.
2. Посилання на книги, монографії, підручники, корпоративні звіти тощо:
Johnson, N. (2010) Title of book. New York: Science Press.
Зазначається: Автор (рік публікації) Основна назва книги курсивом. Місто публікації: Назва видавця.
Якщо автор є укладачем чи редактором книги, після імені ставиться позначка “ed.”
Номера сторінок у книзі за потреби вказуються у посиланні в тексті статті (Johnson, 2010, pp. 1-7).
3. Посилання на дисертації (обов’язково вказується назва університету):
Johnson, N. (2010) Title of Dissertation. Ph.D. Name of University.
Зазначається: Автор (рік публікації) Назва дисертації. Науковий ступінь. Назва університету.
Ступінь кандидата наук позначається Ph.D., а доктора наук – Dr.Sc.
4. Посилання на онлайн-публікації в наукових журналах:
Johnson, N. (2010) Title of publication. The Advanced Science Journal, [online] (10) pp. 10-15. Available at:
http://www.advancedscience.org/2014/10/010-015 [Accessed 1 Jun. 2014]
Зазначається: Автор (рік публікації) Назва публікації. Назва журналу, [online] (випуск), сторінки. Повна
адреса онлайн посилання та дата коли автор перевіряв це посилання онлайн.
5. Послання на урядові публікації, закони:
Parliament of the United Kingdom (2010) Title of Document. London: Government of UK.
Зазначається: Організація-автор (рік публікації) Назва документу. Місто публікації: Видавець.
Якщо у публікації є кілька авторів, тоді їх імена зазначаються наступним чином:
-

один автор: Johnson, N.
два автори: Johnson, N. and Stevens, M.
три автори: Johnson, N., Stevens, M. and Stone D.
чотири і більше: Jonhson, N. et al. (замість другого та наступних авторів ставиться “et al.”)

ПОРАДИ АВТОРАМ:
Ми радимо авторам користуватися сайтом www.citethisforme.com для створення правильних та повних
посилань в залежності від їх типу. Виберіть Citation Style: Harvard. Цей сайт дозволяє створити список
літератури та автоматично відсортувати його за алфавітом, завантажити готовий файл зі списком.
Автори мають зважати на авторитетність джерел які вони використовують! Якщо не вдається встановити
ім’я автора та/або рік публікації, варто відмовитись від такого джерела, оскільки воно не є надійним та
авторитетним для цитування у науковому дослідженні.
У списку літератури до статті має бути щонайменше 3-5 (бажано 10-30) посилань на публікації у журналах зі
списку Scopus або Web of Science. Це вказуватиме на авторитетність вашого дослідження.
Назви статей, книг, журналів та видавців кирилицею (українська, російська мови) мають бути
транслітеровані латинськими літерами без апострофів, але не перекладаються англійською мовою! Ми радимо
використовувати сайт ua.translit.net (укр.мова) та ru.translit.net (рос.мова) для транслітерації.

