Szanowni Koledzy!

Шановні колеги!

Dear Colleagues!

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
(Polska) zaprasza do wysyłania artykułów do
periodycznego elektronicznego zbioru prac
naukowych

Вища школа управління і адміністрації в
Ополє (Польща) запрошує Вас до надсилання
статей для збірки наукових праць

The Academy of Management and Administration
in Opole (Poland) invites you to submit your
papers to the collection of scientific papers

EDUKACJA I SPOŁECZEŃSTWO VІІ.

ОСВІТА І СУСПІЛЬСТВО VІІ

EDUCATION AND SOCIETY VІІ

Główne sekcje zbióra prac










Edukacja przedszkolna i podstawowa
Wykształcenie średnie
Pedagogika szkół wyższych
Kształcenie specjalne
Gospodarka i edukacja
Zarządzanie edukacją
Komunikacja i edukacja literacka
Muzyka i sztuka w pedagogice
Psychologia i edukacja

Основні розділи збірника










Дошкільна і початкова освіта
Середня освіта
Педагогіка вищої школи
Спеціальна освіта
Економіка і освіта
Управління освітою
Комунікація і літературна освіта
Музика і мистецтво в педагогіці
Психологія і освіта

The main sections of the collection










Per-school and Elementary Pedagogy
Secondary Pedagogy
Pedagogy of Tertiary Education
Special Education
Economics and Education
Education Management
Communicative and Literary Education
Music and Art Education
Psychology and Education

Zbiór artykułów zostanie zamieszczony na stronie
internetowej Wyższej Szkoły Zarządzania i
Administracji w Opolu (Polska).

Збірник статей буде розміщено на сайті Вищої
школи управління і адміністрації в Ополє
(Польща).

Collection of papers will be available on the
website of the Academy of Management and
Administration in Opole (Poland).

Zbiór zostanie zrecenzowany.

Збірник буде рецензований.

The collection of papers will be peer-reviewed.

Zbiór otrzyma ISBN Polskiego Wydawnictwa
Akademickiego.

Збірнику буде присвоєно ISBN Польського
академічного видавництва.

ISBN of the Polish Academic Publishing House
will be assigned to the collection of papers.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 25 sierpnia 2022 r.

Чекаємо на Ваші статті до 25 серпня 2022 р.

Application deadline: August 25, 2022.

Artykuł należy wysłać na adres: e-mail
science.wszia@gmail.com

Статтю необхідно надіслати на адресу: e-mail
science.wszia@gmail.com

Please, send your paper by email: e-mail
science.wszia@gmail.com

Opłata – 30 euro. Płatność będzie wymagana po
zgłoszeniu przyjęcia artykułu do publikacji.

Організаційний внесок – 530 грн. Оплата –
після повідомлення про прийняття статті до
друку.

Organization fee is 30 EUR. Payment will be
required after notification of paper’s acceptance
for publication.

Wymagania dotyczące artykułu:

Вимоги до оформлення статті:

Tytuł artykułu w języku artykułu (12 pkt, pogrubienie,
wielkie litery)
Tytuł artykułu w języku angielskim (12 pkt,
pogrubienie, wielkie litery)

Назва статті мовою статті (12 pt, жирний шрифт,
великі букви)
Назва статті англійською мовою (12 pt, жирний
шрифт, великі букви)

Imię i nazwisko

Ім’я та прізвище

Streszczenie w języku artykułu (12 pkt) – 7-9 wierszy.
Streszczenie w języku angielskim (12 pkt) – 7-9
wierszy.

Анотація мовою статті (12 pt) – 7-9 рядків.
Анотація англійською мовою (12 pt) – 7-9
рядків.

Requirements for the paper:
Paper title in the language of the paper (12 pt,
bold, capital letters)
Paper title in English (12 pt, bold, capital letters)
Name and surname

Słowa kluczowe w języku artykułu (12 pt) – 3-5 słów.
Słowa kluczowe w języku angielskim (12 pt) – 3-5
słów.
Odstępy między wierszami: 1.
Akapit: 0,75 cm.
Wstęp
1 Nazwa rozdział
1.1. Nazwa podrozdział
1.2. Nazwa podrozdział
2 Nazwa rozdział
2.1 Nazwa pododdziału
2.2 Nazwa podrozdział
….
Wniosek
Bibliografia
Informacje o autorze: tytuł naukowy, nazwa organizacji,
adres organizacji, dane kontaktowe – telefon, e-mail
(w języku angielskim i języku artykułu).
Językiem jest angielski / polski / słowacki / ukraiński.
Objętość artykułu wynosi od 4 stron bez ograniczeń.

Annotation in the language of the paper (12 pt) –
7-9 lines.
Annotation in English (12 pt) – 7-9 lines.

Ключові слова мовою статті (12 pt) – 3-5 слів.
Ключові слова англійською мовою (12 pt) – 3-5
слів.

Keywords in the language of the paper (12 pt) –
3-5 words.
Keywords in English (12 pt) – 3-5 words.

Інтервал між рядками: 1.
Абзац: 0,75 см.

The interval between the lines: 1.
Paragraph: 0.75 cm.

Вступ
1 Назва розділу
1.1. Назва підрозділу
1.2. Назва підрозділу
2 Назва розділу
2.1 Назва підрозділу
2.2 Назва підрозділу
….
Заключення
Література
Інформація про автора: наукове звання, назва
організації, адреса організації, контактна
інформація – телефон, e-mail (англійською
мовою та мовою статті).
Мова – англійська / польська / словацька /
українська.
Обсяг статті – від 4 сторінок без
обмеження.

Introduction
Section 1
1.1. Subsection
1.2. Subsection
Section 2
2.1 Subsection
2.2 Subsection
....
Conclusion
References
Author Information: academic title, organization,
address of organization, contact information –
phone, e-mail (in English and in the language of
paper).
Language – English / Polish / Slovak / Ukrainian.
Paper size – no less than 4 pages (unlimited).

