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Монографію буде видано закордонним американським видавництвом з присвоєнням
відповідного ISBN країни видавця (978-1-64669-378-8).

2

Автор(-и) колективної монографії отримають 1 друкований примірник видання зі своєю
статтею. Є можливість замовити додаткові екземпляри.

3

Кожній статті буде присвоєно унікальний код DOI.

4

Статті індексуватимуться в CrossRef, а також будуть доступні для завантаження та індексації в
Google Scholar, ORCID, Publons та інших базах автоматичної індексації.

5

Матеріали колективної монографії знаходитимуться в відкритому доступні (Open Access) на
платформі Open Journal System на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0).
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від 10 сторінок;

Розмір сторінки:

А4;

Рисунки, таблиці та схеми розміщуються
безпосередньо після тексту, де згадуються
вперше, або на наступній сторінці. Схеми
повинні бути згруповані.

Орієнтація сторінки:

книжкова;

Розмір полів:

всі по 2 см.;

Допустимий шрифт:

Times New Roman, 14;

Табличний текст:

Times New Roman, 12;

Міжрядковий інтервал:

полуторний (1,5);

Вирівнювання:

по ширині;

Абзацний відступ:

1 см.;

Формули набираються лише за допомогою
редактора формул в Microsoft Word.
Нумерація сторінок та автоматична
розстановка переносів відсутні.
Список використаних джерел оформлюється у
лише у відповідності зі стилем АРА.

Приклад оформлення статті та списку джерел за посиланням: https://ukrlogos.in.ua/ua_monographie_28_11_2019.php
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Додатковий примірник монографії:

перші два по 5 EUR; наступні – по 15 EUR

Доставка примірників по Україні

безкоштовно

Доставка в іншу країну

15 EUR

