ТОВАРИСТВО «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ
АЕРОКОСМІЧНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНИ
НТУУ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ.І.СІКОРСЬКОГО»
УНДЦА «ЗОНД»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕРМІНИ
Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій (УНДЦА) «Зонд» - організація, яка із 2004
року займається науковим вивченням аномальних явищ на терені України. Аномальні явища розглядаються
Центром як неперіодичні швидкоплинні явища в оточуючому середовищі, прояви яких на початковому етапі
досліджень не узгоджуються із існуючими положеннями сучасної науки. Основною спеціалізацією діяльності
Центру є дослідження неототожнених літальних об’єктів. Метою діяльності УНДЦА «ЗОНД» є
систематизація та аналіз наявної інформації про аномальні явища, їх ототожнення та встановлення природи їх
походження; налагодження широкої кооперації зі спорідненими організаціями як в Україні, так і за її межами.
Збірник наукових праць «Аномальні явища: методологія та практика досліджень» є офіційним науковим
виданням, що публікується УНДЦА «Зонд» раз на 5 років як підсумок діяльності та результатів вивчення
феноменів в Україні та світі. Строки публікування збірника:
• Приймання статей від авторів: до 15 квітня 2020 року
• Повідомлення щодо зарахування статей: до 1 травня 2020 року
• Приймання корегованих статей: до 15 травня 2020 року
• Публікація збірника: 1 липня 2020 року.

Вимоги до оформлення статей
До публікації приймаються оригінальні наукові матеріали англійською або українською мовою із питань
дослідження аномальних явищ. Статті у збірник приймаються за тематиками:
1) Інформаційно-технічні аспекти дослідження АЯ
2) Системно-аналітичні студії вивчення АЯ
3) Експериментально-конструкторські розробки у сфері дослідження АЯ
4) Фізичні аспекти та моделювання феномену АЯ
Статті рецензуються міжнародною редакційною колегією із провідних фахівців і науковців в сфері
дослідження АЯ. У збірнику безкоштовно публікуються статті, що пройшли рецензування, і відповідають
науковим вимогам. Викладення матеріалу статті повинно відповідати наступній структурі:
• Анотація. Короткий зміст проблеми та основних результатів статті на 5-8 рядках.
• Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді, аналіз останніх публікацій.
• Мета та задачі дослідження. Формулювання раніше не вирішених аспектів проблеми та наукових
завдань, що потрібно виконати.
• Основний матеріал. Викладення методології дослідження та його результатів.
• Висновки. Узагальнення основних результатів та їх обговорення.
• Список джерел. Наведення переліку використаних друкованих та електронних посилань.
Матеріали рецензуються редакційною колегією виходячи із принципу об’єктивності та з позиції вищих
міжнародних академічних стандартів якості та редагуються. Редакція залишає за собою право на стилістичну
правку рукопису. Матеріали повинні бути представлені у електронному вигляді у програмі Microsoft Word.
Формат сторінки: А4; орієнтація листа: книжковий; поля: верхнє 1,5 см, нижнє 1,5 см, ліве 2,5 см і праве: 1,5
см. Сторінки не нумеруються. Зверху: Назва статті із вирівнюванням по центру. Шрифт Times New Roman
14пт., напівжирний, головні літери. Інтервал після – 12пт.
Список авторів: Прізвище та ініціали, шрифт Times New Roman 12пт., напівжирний, зноска для відомостей
після кожного прізвища: верхній індекс арабською цифрою.
Відомості щодо авторів: шрифт Times New Roman 12пт., курсив: номер відповідно до зноски, науковий
ступінь, вчене звання, організація, посада, електронна пошта для зв’язку. Інтервал після – 10пт.
Анотація: статті українською мовою обов’язково повинні мати розширену анотацію англійською мовою
(1500–2000 знаків). Інтервал після – 12пт.
Основний матеріал статті: шрифт Times New Roman 12пт. Відступ 1 см. Міжрядковий інтервал одинарний.
Початок розділу статті виділяється напівжирним.
Список літератури: назва зазначається із нового абзацу, посередині, шрифт Times New Roman 10пт. Список
оформлюється згідно прикладу. Таблиці та формули оформлюються згідно прикладу.
Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 8 сторінок.
При надсиланні статті вказати у електронному листі одну із чотирьох вище наведених тематик.

