ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Журнал «Європейські дослідження в управлінні освітою»
пропонує безкоштовний друк статей для науковців в англомовному виданні
Європейського Форуму Освітян (EFEA-European Forum on Educational
Administration). Журнал видається в Ірландії та Англії на кошти форуму.
Вимоги до подання наукових доробків:
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Стаття має бути написана англійською мовою, (якщо українською, то містити
не менше 2000 друкованих знаків анотації англійською мовою).
Розмір статті / документу не повинен перевищувати 5000 слів (до 3000 слів
власне роботи без анотацій та літератури).
Роботи повинні бути представлені в електронному вигляді, набрані у форматі
А4, шрифтом Times New Roman 12, в тому числі назва і всі підзаголовки.
Сторінки не нумерувати. Слова друкувати без переносів.
Усі розділи і заголовок повинні бути виділені жирним шрифтом Time New
Roman 12 (заголовок не слід прописувати лише великими літерами), через 1
інтервал, всі поля – 2.5 см. Розділи/підзаголовки слід прописувати з лівої
сторони.
Ім'я автора повинне бути подане під заголовком на першій сторінці, з лівого
краю, виділене лише курсивом (не виділяти жирним шрифтом).
Анотація (Abstract) повинна бути розміщена на початку статті і містити
приблизно 250 слів. Після анотації ідуть ключові слова (Key words), які пз
абзацу, виділити жирним) перелік ключових слів (від трьох до восьми, не
виділяти жирним).
Список використаних джерел (References) слід оформляти згідно вимог
Гарвардської
системи
посилань
(http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/
harvard.htm).
Малюнки і таблиці повинні бути поміщені в кінці тексту. Кожен малюнок або
таблиця повинні розміщатись на окремій сторінці.
За бажанням, можна подати відомості про автора в самому кінці статті: назва,
заклад / посада, адреса, телефон та електронна пошта.
Огляд книг, підручників за об’ємом не повинен перевищувати 800 слів і бути
оформленим згідно наведеного вище формату.

Журнал EFEA приймає статті та рецензії, огляди книг з будь-яких аспектів
галузі управління освітою, що включає дослідження з питань керівництва,
лідерства та менеджменту.
Форум особливо заохочує молодих авторів, матеріали яких будуть
піддаватися «сліпому» суддівству. В журналі дослідження можуть будуть
опубліковані англійською або французькою мовою.
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If you are hoping to contribute a paper for our journal please use the following as
a guide:
·

Journal articles/papers should be no longer than 5000 words with 3000 words being
taken as the average.
·
They should be presented electronically for A4 sized paper using Times New
Roman Print with font size 12 for all aspects of the paper/article including the title
and all headings.
·
All paragraphs should be square justified.
·
The main tile should be centre justified and in lower case bold type [not all capitals]
Time New Roman 12.
·
The name of the author should be under the title, on the front page, left justified in
non-bold type [Times New Roman 12].
·
Headings within the article should be in Time New Roman, 12 point, bold, left hand
justified, not all capitals and not numbered.
·
Abstract [approximately 250 words] should be placed at the beginning of the paper.
·
A list of key words should be placed after the abstract.
·
References should follow the Harvard Referencing System.
·
Drawings and tables should be placed at the end of the text. Each drawing or table
should be on a separate page. Each drawing or table must be to the standard normal
to journals and be correct. They cannot be corrected after final submission.
·
If you wish your details to be published add these at the very end of the paper:
name, institution/role, address, phone and email.
·
Book reviews should be no longer than 800 words and follow the format above.
The EFEA Journal accepts papers and book reviews from any area of educational
administration, this to include studies in administration, leadership and management.
The journal does not confine itself to any one mode of study/investigation. It will
consider papers of either a qualitative or quantitative kind, where qualitative is taken to
mean either a particular form of approach to research or something historical or
philosophical pertinent to the aims of the European Forum on Educational
Administration. The forum is particularly anxious to encourage young authors.
Submissions will be subject to ‘blind’ refereeing.
The journal will be published in Standard English or French, no translation service
is offered by the editors or publishers.
Peter R. Taylor, joint series editor of ESEM and publications officer for EFEA,
January 2012.

