
Шановні вчені-мистецтвознавці!
 

20 лютого 2014 року армія рф розпочала захоплення Кримського півострова, а отже, саме в цей день уперше
відбулося порушення норм міжнародного права з боку росії, яке кваліфікували як акт агресії проти України. У
цей день у Києві українська злочинна влада на Майдані розстрілювала людей, які відстоювали саме
євроінтеграційні прагнення Українського народу. Фактично російсько-українська війна розпочалася саме
цього дня, і сталося це через європейський вектор розвитку України. 24 лютого 2022 року росія перейшла в
повномасштабний наступ, вчиняючи тисячі воєнних злочинів проти мирного населення України.

23 червня 2022 року Україні був наданий статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, що вкотре
юридично закріпило на загальноєвропейському рівні євроінтеграційний вибір Українського народу, який він
продовжує відстоювати у війні.

Учені України впродовж останніх 5 місяців неодноразово демонстрували важливість наукового й освітнього
фронту, об’єднуючись заради взаємодопомоги та майбутньої перемоги. З метою привернення більшої уваги
монолітної наукової спільноти України до євроінтеграційної тематики в липні 2022 року Міністерство
освіти і науки України розпочало реалізовувати проєкт «Тематичні випуски наукових журналів України з
питань європейської інтеграції» (Інформація за посиланням).

У межах проєкту передбачене об’єднання журналів із таких галузей та спеціальностей: освіта та педагогіка;
культура і мистецтво; історія та археологія; філософія; філологія; політологія; економіка, управління та
адміністрування, сфера обслуговування; психологія; журналістика; право; публічне управління та
адміністрування. Усі наукові статті вчених України, які будуть подані до тематичних випусків проєкту, будуть
опубліковані безоплатно. Видавцем проєкту є видавничий дім «Гельветика», який грантував 500 000 гривень
для його реалізації.
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Тематичний випуск із культури та мистецтва, присвячений євроінтеграції, у межах проєкту
Міністерства освіти і науки України буде виданий зусиллями редакційної колегії журналу
«Український мистецтвознавчий дискурс» Національного авіаційного університету.
Шановні вчені-мистецтвознавці, у разі вашого зацікавлення євроінтеграційною тематикою у сфері
культури та мистецтва запрошуємо вас долучитися до реалізації проєкту шляхом подання свого
наукового доробку на розгляд редакційної колегії до 15 вересня 2022 року (кінцева дата подання
матеріалів).
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Для опублікування статті у тематичному випуску необхідно не пізніше 15 вересня 2022 року:
- заповнити довідку про автора за посиланням;

- на електронну адресу editor@uad-jrnl.nau.in.ua надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними
вимогами.
Обов’язково вказати у темі листа ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ.
Наукові статті, що подаються на розгляд редакційної колегії, мають відповідати євроінтеграційній
тематиці.
Публікація є безкоштовною.
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення
StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. 
Редакційна колегія проводить анонімне рецензування всіх статей. Процедура рецензування може
тривати до 4 робочих днів. 

Прийом матеріалів здійснюється до 15 вересня 2022 р.
Розміщення електронної версії на сайті – після 15 листопада 2022 р.

Розсилка друкованих примірників – після 30 листопада 2022 р.
 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

Статті, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою
право проводити редакційну правку.
Стаття оформлюється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14,
міжрядковий інтервал – 1,5).
Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються.
Абзацний відступ – 1,25 см.
Текст оформлюється у такому порядку:
1. Індекс УДК.
2. Назва статті.
3. Імена, по-батькові та прізвища авторів (повністю).
4. Вчений ступінь і звання, посада, місце роботи. 
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5. Номер ORCID (зазначається обов'язково), Scopus-Author ID, Researcher ID (зазначається при
наявності індексованих публікацій у Scopus/Web of Science).
6. E-mail авторів. 
7. Анотація та ключові слова українською і англійською мовами з перекладом назви і прізвищ
автора(ів) обсягом не менше 1800 друк. знаків.
8. Основний текст статті. 
Послідовність структурних елементів:
Вступ. (Introduction)
Матеріали та метод. (Materials and methods)
Результати. (Disscussion)
Висновки. (Results) у закінченні наводяться висновки з даного дослідження і стисло подаються
перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
9. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки до таблиці даються
тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу.
10. Рисунки та фотографії «вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді
окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.
11. Посилання на джерела в тексті необхідно подавати в квадратних дужках, наприклад, 
[3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а
друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого
крапкою з комою.
12. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. Слово «Література»
виділяється жирним шрифтом. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне
посилання. Загальні положення та правила складання».
13. Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури
(References), оформлена згідно з угодами APA (American Psychological Association).
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Метою статті є окреслення мистецтвознавчого дискурсу трансдисциплінарної сутності нейроарту в
дихотомії людина – мистецтво. (не менше 1800 символів із пробілами)
Ключові слова: нейроарт, нейроартісторія, нейроестетика, мистецтво, людина, мозок.

Karpov Viktor. NEUROART AS AN AESTHETIC TRANSFORMATION OF THE WORLD OF REALITY
The aim of the article is to outline the art discourse of the transdisciplinary essence of neuroart in the human-art
dichotomy. (не менше 1800 символів із пробілами)
Key words: neuroart, neuroartistory, neuroaesthetics, art, man, brain.

Основний текст статті відповідно до структурних елементів... [1, с. 26].
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