Szkoła Główna
Politechniczna z siedzibą
w Nowym Sączu
Шановні колеги, дорогі друзі!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою підготовки колективної монографії на тему

«ЗАГАЛЬНІ І КОМПЛЕКСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНИХ НАУК:
ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ УКРАЇНИ»
До участі в написанні колективної монографії
запрошуються науковці, викладачі та аспіранти.
Наукові роботи аспірантів необхідно направляти
виключно у співавторстві з науковим керівником.
Автори
колективної
монографії
обов’язково
отримують 3 примірника видання.
Матеріали приймаються українською, російською,
польською, англійською мовами.
Майбутнє видання стане результатом праці
колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю
представити підсумки своїх досліджень.
Монографія
буде
видана
європейським
видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”
(м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй ISBN, що дасть
можливість авторам взяти участь у колективній
науковій праці, опублікованій у країні Європейського
Союзу.
Вид видання – наукове, формат А5, тверда
палітурка.
Кожен співавтор отримає сертифікат про участь.
Додатково повідомляємо вам, що відповідно до
оновлених вимог МОН України щодо порядку
присвоєння вчених звань науковим і науковопедагогічним працівникам відсутність достатньої
кількості наукових праць у періодичних виданнях,
включених до наукометричних баз Scopus або Web of
Science може бути замінена публікацією монографії
англійською мовою (Пункт 2.2 Порядку присвоєння
вчених звань науковим і науково-педагогічним
працівникам, затвердженого Наказом Міністерства
освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13):

“Вчене звання професора присвоюється працівникам
наукових установ:
1) які працюють у наукових установах Національної
академії наук та національних галузевих академіях
наук, іншого підпорядкування, наукових організаціях,
наукових підрозділах вищих навчальних закладів […]"
2) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
3) яким присвоєно вчене звання доцента або
старшого
дослідника
(старшого
наукового
співробітника);
4) які мають: […] не менше трьох публікацій у
періодичних виданнях, включених до наукометричних
баз Scopus або Web of Science (за рішенням вченої ради
вищого навчального закладу відсутність достатньої
кількості таких наукових праць може бути замінена
публікацією монографії англійською мовою в одному з
міжнародних видавництв…)”.
ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ КОЛЕКТИВНОЇ
МОНОГРАФІЇ:
проф., др. Самір Аюб, ректор
Головного політехнічного університету
з центральним адміністративним корпусом
в Новому Сончі (Республіка Польща)
Для публікації матеріалів у колективній монографії
авторам необхідно до 7 березня 2019 року надіслати
на електронну адресу tech@cuesc.org.ua
1.
заявку
окремим файлом
(див. приклад
оформлення заявки);
2. наукову статтю для публікації;
3. копію квитанції про оплату.

Реквізити для оплати надсилаються після отримання
статті.
Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ
Відшкодування витрат за друк, коректування,
редагування,
верстку
і
поштову
відправку
колективної монографії складає 70 Євро за
20 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу,
вартість кожної додаткової сторінки – 2 Євро.
Вартість додаткового екземпляру монографії –
20 Євро. Оплачується в гривнях за курсом НБУ на
час здійснення платежу.
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії:
до 7 березня 2019 року (включно)

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 3 днів
після отримання матеріалів

обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація
7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та
результати дослідження);
• у статті обов’язково мають бути посторінкові
посилання, а також список використаної літератури
наприкінці
публікації.
Посилання
потрібно
відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою
звичайних посилань програми Microsoft Word.
Увага! Список використаних джерел складається
мовою оригіналу та оформлюється з урахуванням
розробленого в 2015 році Національного стандарту
України
ДСТУ
8302:2015
«Інформація
та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання».
КОНТАКТИ:

Електронна розсилка макету монографії: 3 травня

2019 року

Поштова

розсилка

21 травня 2019 року

друкованих

примірників:

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:
Інновації в галузі машинобудування, ливарних
технологій, металургії;
Нові рішення у сфері будівництва та архітектури;
Питання інформатики, кібернетики, електроніки;
Сучасна авіаційна та ракетно-космічна техніка;
Легка, харчова, хімічна промисловість: перспективи
розвитку.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
• стаття повинна представляти собою цілісний
матеріал наукового змісту, що включає результати
оригінальних досліджень автора;
• обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через
1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14;
поля з усіх сторін – 20 мм.
• кількість авторів не може перевищувати дві особи.
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ:
• прізвище та ініціали автора статті; науковий
ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса
місця роботи (англійською мовою); назва статті;
• матеріал повинен мати наступну структуру:
короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за

Центр
українсько-європейського
наукового
співробітництва
є
офіційним
представником
редакційної колегії колективної монографії в Україні
(згідно з підписаним договором про міжнародне
співробітництво).
У разі виникнення будь-яких питань, а також
стосовно друку, оплати, розсилки, участі в
колективній монографії звертайтеся за контактами.
Контактна особа в Україні: Бєлов Дмитро
Миколайович, доктор юридичних наук, професор,
директор Центру українсько-європейського наукового
співробітництва, професор кафедри конституційного
права та порівняльного правознавства ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»
Телефон: + 38 (066) 642 61 74
Електронна адреса: tech@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua

За підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва у січні 2019 року
у видавництві “Baltija Publishing” вийшла друком колективна монографія у твердій палітурці
«Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third
millennium», у написанні якої взяли участь близько 40 науковців з України.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:
Заявка на участь у формуванні колективної монографії на тему «Загальні і комплексні проблеми
технічних наук: досвід країн ЄС та впровадження в практику України»
1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (українською та англійською
мовами).
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи
(українською та англійською мовами).
4. Контактний номер телефону.

5. Телефон, електронна адреса.
6. Поштова адреса або дані Нової пошти (П.І.П. отримувача,
місто, номер відділення, номер телефону отримувача) для
відправлення примірників монографії.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
ON THE RESULTS OF EQUIPMENT MODIFICATION FOR PREPARATION OF BENTONITE SOLUTIONS
FOR HORIZONTALLY-DIRECTED DRILLING
Dmitrieva N. V.
INTRODUCTION
Today, the modern city needs constant development of underground communication systems. One of the effective methods of laying
utility networks is horizontally-directed drilling (HDD) 1. […]
Текст Текст […]
Текст Текст […]

1. Назва параграфу
2. Назва параграфу

CONCLUSIONS
The Equipment modernization for preparing of drilling muds based on bentonites of the Cherkasy deposit makes it possible to reduce the
preparing time to 15 minutes and to achieve optimum plastic viscosity of the nozzle 1 at the stirring speed of 2200 r/min. […]
SUMMARY
The article is devoted to results of equipment modification for preparation of bentonite solutions for horizontally-directed drilling […]
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