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Вельмишановні науковці!
Міжнародний науковий журнал The Advanced Science Journal™ (ISSN 2219-746X, e-ISSN 2219-7478),
запрошує до публікації наукових праць у Сполучених Штатах Америки та Китаї у 2013-2015 роках.
У 2013 році журнал видаватиметься 6 разів на рік у Сполучених Штатах та двічі на рік у Китаї. Кожна
публікація оцінюється експертною радою (Peer review). У редакційній колегії ми віримо, що кожен
вчений має право на публікацію отриманих ним наукових результатів, отже має бути готовий і до
критики з боку своїх колег, тому закликаємо відповідально ставитися до їх змісту та якості.
З дня заснування у 2009 року філософія видання спирається на найсучасніший 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 читацьку аудиторії понад 50.000
науковці з усіх країн світу.
Завдяки The Advanced Science Journal™ наукові публікації доступні не лише у друкованому вигляді
та на полицях бібліотек провідних університетів США, а й у електронному форматі у вільному доступі
як на сайті видання, так й у електронних бібліотечних базах, в тому числі у бібліографічних та
реферативних базах Index Copernicus, Ulrich’s Global Serials Directory та інших каталогах наукових
публікацій, а також в акаунті видання у Twitter. Це позитивно впливає на індивідуальний індекс
цитування автора та просуває університет, який презентує автор, у міжнародних рейтингах.
У 2013 році також буде подано заявку на включення до бази даних наукової періодики Scopus.
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.
Детальна інформація про строки та вартість публікації наведена у додатку до цього листа.
З повагою та надією на подальшу співпрацю,
Давидов Р.Ю.,
Головний редактор
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ДОДАТОК ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА
1. Терміни подання та публікації у 2013-2014-2015 роках:
Випуск
Випуск № 1
Випуск № 2
Випуск № 3
Спецвипуск
Випуск № 4
Випуск № 5
Випуск № 6
Спецвипуск

Країна
Сполучені Штати
Сполучені Штати
Сполучені Штати
Китай
Сполучені Штати
Сполучені Штати
Сполучені Штати
Китай

Останній день
подання заявок
20 січня
20 березня
20 травня
20 травня
20 липня
20 вересня
20 листопада
20 листопада

День виходу
01 лютого
01 квітня
01 червня
01 червня
01 серпня
01 жовтня
01 грудня
01 грудня

2. Головні вимоги до оформлення публікації:
Публікації приймаються за такими напрямками: технічні науки, природничі науки, гуманітарні
науки, економічні науки, медичні науки (повний перелік на сайті). Публікації класифікуються на 14
категорій: «Paper», «Letter», «Technical Report», «Proceedings», «Review», «Exposition»,
«Preface», «Essay», «Lecture», «Report», «Talk», «Patent», «Product Information», «Advertisement».

Публікація має бути підготовлена АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
у суворій відповідності до правил та обов’язково вписана в шаблон:
-

забороняється використання автоматичних перекладачів на англійську мову (!);
обов’язкова наявність резюме (Abstract) – 1 абзац від 100 до 200 слів;
обов’язкова наявність списку літератури (кириличні назви латинськими літерами);
шрифт Times New Roman, розмір 11; без ущільнення / розрідження інтервалів між літерами;
абзац 0,75 см; Відступ перед та після абзацу – Нуль; інтервал між рядками – Одинарний;
забороняється відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;
окрім тексту допускаються лише цілісні графічні елементи формату JPEG або JPG;
забороняється зловживання обсягами таблиць – лише за необхідності у невеликих обсягах;
забороняється використання згрупованих графічних елементів;
додавання формул лише за допомогою стандартного редактору формул Microsoft Word;
формат файлу для відправки в редакцію – лише .DOC (!)

Завантажте шаблон для оформлення за адресою: http://advancedscience.org/template.doc,
а також рекомендації щодо написання статті: http://advancedscience.org/rec_ua.doc
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3. Відправка в редакцію:
Готова до друку публікація англійською мовою надсилається до редакції лише електронною
поштою одним листом з повністю заповненою реєстраційною формою та доказом сплати
реєстраційного внеску. Публікації, реєстраційні форми та скановані платіжні документи надіслані
окремими листами не розглядаються та видаляються. Якщо в процесі підготовки у Вас
виникають додаткові питання, будь-ласка, звертайтеся до нас письмово на адресу електронної
пошти.
В разі, якщо Ви не маєте можливості самостійно перекласти текст англійською мовою, наші
перекладачі можуть здійснити професійний переклад за додаткову плату. В залежності від
термінології та складності тексту вартість перекладу починається від 50 грн. за 1800 знаків. Щоб
дізнатися вартість перекладу – надішліть до редакції текст із запитом електронною поштою.
Вартість перекладу сплачується до початку роботи перекладача з текстом. Після перекладу
текст повертається автору для подальшого оформлення. Зауважте, що термін перекладу
залежатиме від поточного навантаження перекладача та не завжди може бути зроблений у
стислі терміни. Не відкладайте переклад на останні дні подання публікацій.

4. Вартість публікації та додаткові послуги:
До реєстраційного внеску включено розгляд, опублікування та 1 примірник журналу поштою.

Реєстраційний внесок за 1-4 сторінки публікації

495 грн.

- за кожну додаткову сторінку понад чотири включених у внесок
Подання тексту менше ніж за 10 днів до закінчення терміну подання заявок
Гарантована публікація у найближчому випуску
Додатковий авторський екземпляр журналу (не обов’язково)
Попередній перегляд публікації редактором за бажанням автора (не обов’язково)
Оформлення тексту автора у відповідності до шаблону (не обов’язково)

95 грн.
Подвійний внесок
Подвійний внесок
95 грн.
200 грн.
150 грн.

5. Реквізити для сплати реєстраційного внеску та оплати інших послуг:
Якщо Ви не маєте змоги сплатити реєстраційний внесок кредитною карткою на сайті, використовуйте
наведені нижче реквізити сплативши внесок у найближчому відділенні банку:
Одержувач: ФОП ДАВИДОВ Р.Ю.
Рахунок: 26003060145734 у Дніпропетровському ГРУ КБ Приватбанк
МФО 305299 ЄДРПОУ 2970507257
Призначення: Реєстраційний внесок [П.І.Б. автора]. Без ПДВ.
УВАГА: не змінюйте текст у графі «Призначення платежу», оскільки це затримає обробку платежу.
Обов’язково зазначайте Прізвище відповідального автора у графі «Призначення платежу».
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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
(університет, інститут тощо)
Повна поштова адреса
автора з індексом:
Контактний телефон автора
з кодом оператора чи міста:
Адреса електронної пошти:
Назва публікації
(англійською мовою):
Категорія публікації:

Бажаний випуск:

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

Бажано зазначати домашню адресу та обов’язково поштовий індекс (!)

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Paper [ ] Letter [ ] Technical Report [ ] Proceedings [ ] Review
] Exposition [ ] Preface [ ] Essay [ ] Lecture [ ] Report [ ] Talk
] Patent [ ] Product Information [ ] Advertisement
] Випуск № 1 (лютий) – США
[ ] Спецвипуск (червень) – Китай
] Випуск № 2 (квітень) – США
[ ] Спецвипуск (грудень) – Китай
] Випуск № 3 (червень) – США
] Випуск № 4 (серпень) – США
[ ] Найближчий випуск – США
] Випуск № 5 (жовтень) – США
[ ] Найближчий випуск – Китай
] Випуск № 6 (грудень) – США
] Професійний переклад
[ ] Додатковий екземпляр ~. прим.
] Попередній перегляд редактором [ ] Оформлення тексту редактором

(перелік - http://advancedscience.org/ukr_disciplines.pdf)

Надсилаючи цю публікацію підтверджую, що маю всі права на неї та згоду співавторів на публікацію, а також надаю право видавцю
збірника The Advanced Science Journal на оприлюднення цих матеріалів у друкованому та електронному вигляді, розуміючи незворотність
такої публікації та відмовляючись від претензій стосовно можливої потреби відкликання такої публікації та відсутності такої технічної
можливості у видавця. З моменту подання публікації редактору збірника внесення будь-яких змін та доповнень неможливо. Якщо
публікація зареєстрована цією формою надійде пізніше опублікованих граничних термінів подання публікацій, редактор має право
перенести її публікацію до наступного випуску збірника. Сплачений реєстраційний внесок поверненню не підлягає. Для вирішення спірних
питань щодо граничних термінів публікації встановлюється термін у 365 календарних днів для опублікування матеріалів видавцем після їх
надходження від автора. Лише недотримання видавцем цього терміну надає автору право вимагати повернення реєстраційного внеску.
Ненадання автором матеріалів для публікації не є підставою для повернення реєстраційного внеску. Всі матеріали та звернення надіслані
із зареєстрованої у цій формі адреси електронної пошти автора визнаються видавцем як такі, що були направлені від імені автора, не
потребують особистого підпису автора та можуть бути прийняті до уваги або виконання з моменту їх надходження на адресу видавця.

