Продовжено до 20 травня 2019 року набір матеріалів до фахового
збірника наукових праць «Сучасні інформаційні технології та
інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія,
теорія, досвід, проблеми», № 53
індексується у Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека
ім. Вернадського, Academic Resource Index, Scientific Social Community
Вимоги до оформлення статті (минулорічні)
1. Структура статті:
- УДК (у верхньому лівому куті аркуша);
- ініціали та прізвище автора, місто, країна (укр. мовою);
- ініціали та прізвище автора, місто, країна (англ. мовою);
- електронна адреса (у верхньому правому куті аркуша);
- назва статті;
- текст статті однією з робочих мов конференції з такими елементами:
постановка проблеми, аналіз попередніх досліджень, мета статті, виклад
основного матеріалу, висновки);
- література;
- анотація українською мовою (1500 знаків), ключові слова укр. мовою (810 слів або словосполучень), назва статті англ. мовою, анотація
англійською мовою (1500 знаків), ключові слова англ. мовою (8-10 слів
або словосполучень);
2. У тексті статті посилання на використані джерела подаються в
квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка
цитованого джерела, наприклад: [7, с. 35].
3. Текст статті, анотації, література друкується на аркуші формату А4;
міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman 14. Усі поля по 20 мм.
Графічні об’єкти чи малюнки, що використанні у статті, повинні бути чорнобілими, чіткими, в форматі: jpg, gif, bmp; зображення, виконані в MS Word, не
приймаються.
4. Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених
позначень. Автор підписується на звороті останньої сторінки, чим
підтверджує, що дати, цитати, фактичні дані, бібліографія звірені, а стаття
готова до видання.
Усі статті рецензуються редакційною колегією.
Вартість публікації
Вартість публікації за кожну статтю складає 700 грн. та включає в себе
плату за публікацію в збірнику «Сучасні інформаційні технології та
інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія,
досвід, проблеми», визнаному МОН України (Наказ №1328 від 21.12.15 р.)
фаховим виданням, де можуть публікуватися матеріали кандидатських і
докторських дисертацій.
СТАТТІ та ОПЛАТУ за публікації просимо надсилати поштовим
переказом Любарській Людмилі (тел. моб. 097-494-51-30) на адресу: вул.
Острозького, 32, м. Вінниця, 21001 (або передати їй особисто на кафедру
інноваційних та інформаційних технологій в освіті, корп. 1, каб. 221), E-mail:

sit@vspu.edu.ua.

