ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, кафедра філософії
та соціології раз на рік публікує науковий журнал «Філософія науки: традиції та інновації» (до
2010 року збірник виходив під назвою «Філософські науки»), затверджений постановою президії
ВАК України від 26 травня 2010 року № 1-05/4 як фаховий науковий журнал.
До наукового журналу «Філософія науки: традиції та інновації» приймаються статті, що
містять результати оригінальних досліджень з основних галузей філософії та неопубліковані
раніше в інших виданнях.
Стаття повинна мати такі структурні елементи: Індекс УДК; прізвище та ініціали
автора(ів); назву; анотацію (біля 5-6 рядків мовою статті, після статті подаються анотації
англійською та російською мовами з перекладеними прізвищем, ініціалами автора та
назвою статті); ключові слова (трьома мовами після відповідних анотацій); текст статті;
літературу. Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі
«Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р.
Статті необхідно оформити згідно з такими вимогами: постановка проблеми у
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, і
на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку.
Обсяг статті, включаючи список цитованої літератури, повинен мати 11-20 сторінок
формату А4. Відстань між рядками – 1,5 інтервалу комп’ютерного стандарту, кегль 14, поля:
верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 15 мм. Середня кількість знакомісць у рядку –
65, кількість рядків на одній сторінці – до 30.
Сторінки рукопису не друкуються, а, починаючи з другої, проставляються олівцем зверху,
посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення
умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87],
де 5 - номер джерела за списком літератури, 87 - сторінка. Посилання на декілька наукових видань
одночасно подаються таким чином: [3,156; 4; 8, 22-23]. Бібліографічний список мовою оригіналу
складається в алфавітному порядку і подається після тексту статті.
Мова статей: українська, російська, англійська.
До статті додаються:
1. Лист-рекомендація статті до друку за підписом доктора філософських наук (підпис завірено
печаткою установи, де він працює).
2. Авторська довідка, яка містить: прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене
звання, місце роботи, посада, контактний телефон, e-mail та адреса.
3. Дискета з електронною версією тексту у форматі *.doc або *.rtf. Використовується шрифт
Times New Roman.
4. Один примірник у роздрукованому вигляді.
5. Поштова картка з адресою автора для повідомлення про прийняття статті редколегією (для
іногородніх).
Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95, ГОСТ, 7,5-88. У лівому
куті – УДК, у правому куті – ініціали та прізвище автора (авторів) і назва закладу, нижче,
посередині рядка, – заголовок статті – інтервал 2. Такий же інтервал між заголовком та анотацією.
Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Матеріали, в яких допущені
будь-які помилки, до друку не допускаються.
Термін подання матеріалів до редакційно-видавничого відділу – 10 жовтня кожного
року. Матеріали отримані пізніше подаються до наступної публікації фахової збірки.
Видання здійснюється із залученням авторських коштів – 20 грн. за одну сторінку. Кошти
на видання надсилаються після повідомлення про прийняття редколегією статті до друку.
Пересилання збірника поштою коштує 25 грн.

Реквізити для грошових переказів: Сумський державний педагогічний університет
ім. А.С. Макаренка 40002 м. Суми, вул. Роменська, 87, кафедра філософії та соціології, Ніколаєнко
Н.Є. Призначення платежу: за друк статті.
Адреса редколегії: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
40002 м. Суми, вул. Роменська, 87, кафедра філософії та соціології, кабінет 404.
Електронна адреса: kfs.sspu@gmail.com
Телефони для довідок – 0989838691 і (0542)226676 (відповідальний секретар к.філос.н.,
доцент кафедри Карпенко В.Є.), (0542)68-59-27 (кафедра філософії та соціології), (0542)22-14-95 –
міжміський, приймальна ректора, (0542)62-78-96 – домашній телефон зав. кафедри філософії та
соціології, доктора філософ. наук, професора Цикіна В.О.
Автору статті гарантується один примірник опублікованого збірника без додаткової оплати,
за бажанням автори можуть замовити ксерокопії окремих статей.

