Об’єднання науковців GlobalNauka
Онлайн-сервіс «Організатор конференцій»
Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у
колективній науковій монографії
«Сучасний педагог» (Том 2)
(роботи приймаються до 10 травня 2020 року)
Мета монографії – публікація результатів наукових досліджень, новітніх
педагогічних розробок та практичних впроваджень в освітній процес, які
піднімають його на новий якісний рівень, роблять доступним і більш
ефективним для всіх здобувачів освіти. До публікації запрошуються педагогічні
працівники та практичні психологи.
Заплановані розділи монографії:
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ ПЕДАГОГ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ ПЕДАГОГ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
РОЗДІЛ 3. ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ УЧНІВ –
ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 4. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ
Після набору матеріалів буде видана колективна наукова монографія у
електронному та друкованому вигляді з присвоєнням коду УДК, авторського
знаку і міжнародного номеру ISBN. Монографія матиме наукову редколегію
та відгуки двох рецензентів. Всі автори отримають друкований і електронний
примірник монографії. Монографія у електронному вигляді буде доступна на
сайті www.globalnauka.com (з 25 травня 2020 р.).
Матеріали монографії друкуються українською мовою.
Наукова редакційна колегія:
Василенко Інна Анатоліївна – к.т.н., доц., доцент, доцент кафедри
технології неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний
хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро).
Трус Інна Миколаївна – к.т.н, доц., доцент кафедри екології та технології
рослинних полімерів Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ).
Мандрика Тетяна Петрівна – викладач вищої категорії, ПЦК програмної
інженерії, завідуюча підготовчим відділенням Коледжу ракетно-космічного
машинобудування ДНУ імені Олеся Гончара (м. Дніпро).
Необхідні документи для публікації:
Для участі у монографії необхідно за допомогою сервісу «Організатор
конференцій» http://orgconf.com/ додати до 10 травня 2020 року:
– відомості про авторів (заповнюються у режимі он-лайн);
– матеріали, оформлені згідно з вимогами і зразком (зразок у кінці
документу);
– квитанцію про оплату (реквізити додаються).
Електронні матеріали будуть розіслані на вказані у заявці електронні
пошти 25 травня 2020 року. Друковані матеріали будуть розіслані до 15
червня 2020 року за допомогою поштового сервісу «Нова Пошта».

Якщо відправлення матеріалів виконано вірно, то стаття відразу з’явиться
у списку «Подані матеріали» з поміткою «Обробляється».
Правила оформлення матеріалів монографії
1. Обсяг статті має складати 10 повних сторінок.
2. Оформлення тексту: Всі поля – 2 см. Шрифт – Times New Roman, розмір
– 14; міжрядковий інтервал – 1; вирівнювання по ширині; абзацний відступ –1
см; орієнтація аркуша – книжкова.
3. Рисунки і таблиці надаються: у тексті без обтікань та обов’язково з
назвами і посиланням у тексті.
4. У статті НЕ можуть бути розміщені додатки. Всі таблиці та рисунки
подаються у тексті.
5. Стаття має таку структуру (структурні елементи виділяються):
– Відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові повністю; посада,
звання, місце роботи, місто, область);
– Назва статті;
– Анотація на українській мові (не більше 700 знаків);
– Ключові слова (до 7 слів або словосполучень);
– Учасники наукового проекту (прізвища студентів/учнів, які виконували
дослідну роботу під керівництвом викладача (для розділів 3 і 4));
– Актуальність дослідження;
– Аналізування останніх публікацій;
– Новизна;
– Викладення основного матеріалу;
– Висновки;
– Список літератури (не більше 15 джерел).
Статті, що оформлені з порушенням правил, будуть відправлені на
доопрацювання.
Оплата
Разом з матеріалами для публікації необхідно надіслати скановану (або
чітке фото) копію квитанції про сплату організаційного внеску. На квитанції
повинно бути зазначена дата та час сплати.
Для сплати через ПриватБанк (каса, термінал, Приват24):
5168 7551 0323 0260 Василенко Інна Анатоліївна (з вказівкою: «Монографія»).
Для сплати через інші банківські установи: Установа банку – ПриватБанк,
МФО 305299, КОД ОКПО 14360570, Рахунок отримувача 29244825509100
Поповнення поточного рахунку 5168755103230260, Василенко Інна Анатоліївна
Для компенсації витрат на публікацію монографії сплачується:
300 грн
1. Електронні примірники монографії
(обов’язкова сплата, не залежить від
та скановані екземпляри рецензій на
кількості авторів статті)
видання.
2. Один друкований примірник
монографії
Додатково за бажанням:
Додатковий друкований примірник
150 грн/ за 1 збірник
монографії

Друковані матеріали відправляються Новою Поштою для уникнення
проблем зі своєчасною доставкою або втратою посилки, розмір оплати посилки
встановлюють працівники пошти.
Контактна інформація
Телефон, Вайбер: +380667751286 – Василенко Інна Анатоліївна
E-mail: editorial@globalnauka.com
Зразок оформлення матеріалів монографії
Василенко Інна Анатоліївна, к.т.н., доц., доцент кафедри технології
неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет, м. Дніпро
Андрушко Ірина Анатоліївна, заступник директора з науковометодичної роботи КЗ «НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ
ступенів – академічний ліцей №15» Кам'янської міської ради, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, м. Кам’янське
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШУМУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Анотація: (не більше 700 знаків)
Ключові слова: (до 7 слів або словосполучень)
Учасники наукового проекту: Іванова Тетяна Федорівна, учениця 9-А
класу КЗ «НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів –
академічний ліцей №15» Кам'янської міської ради, м. Кам’янське (Для розділів
3 та 4)
Актуальність дослідження…
Аналізування останніх публікацій…
Новизна…
Викладення основного матеріалу…
Висновки…
Список літератури.
1.
2.
3.

