ISSN 2413-2667 (Print), ISSN 2415-3079 (Online)

«Збiрник наукових праць
фiзико-математичного факультету ДДПУ»
виходить iз перiодичнiстю один раз на рiк
та публiкує статтi, у яких представленi науковi дослiдження за наступними напрямками:

«Математика»; «Фiзика»; «Iнформатика та методика її навчання»;
«Методика навчання математики в закладах загальної середньої та
вищої освiти»; «Методика навчання фiзики i астрономiї в закладах
загальної середньої та вищої освiти».
Збiрник видається в друкованому та електронному виглядi на офiцiйному
сайтi журналу URL: http://ddpu.edu.ua/ﬁzmatzbirnyk/begin.htm
Редакцiйна колегiя журналу у своїй дiяльностi пiдтримує полiтику,
спрямовану на уникнення порушень академiчної доброчесностi 1 (плагiат,
самоплагiат, фабрикацiя, фальсифiкацiя i т.iн.) та керується принципами
Комiтету з етики публiкацiй (The Committee on Publication Ethics (COPE))
http://publicationethics.org/
Усi учасники редакцiйного процесу сприяють забезпеченню прав авторiв
на iнтелектуальну власнiсть, пiдвищенню якостi нашого видання та запобiганню можливостi неправомiрного використання авторських матерiалiв в
iнтересах окремих осiб.
Нижче представленi основнi правила етичної поведiнки учасникiв, якi залученi до процесу публiкацiї статтi у даному журналi.
Рiшення щодо публiкацiї статей. Редактори вiдповiдають за рiшення стосовно публiкацiї тiєї чи iншої статтi та гарантують об’єктивнiсть i
неупередженiсть у їх вiдборi. Рiшення щодо прийняття статтi до публiкацiї
базується на таких характеристиках статтi, як важливiсть результатiв, оригiнальнiсть, якiсть викладу матерiалу та вiдповiднiсть профiлю журналу. При
прийняттi таких рiшень редактори консультуються iз членами редакцiйної
колегiї та рецензентами, зокрема шляхом «слiпого» рецензування.
Конфiденцiйнiсть. Для редакторiв, членiв редакцiйної ради та всiх
iнших спiвробiтникiв редакцiї є неприпустимим розголошення будь-якої iнформацiї про надiслану статтю будь-кому, крiм авторiв статтi, рецензентiв та
потенцiйних рецензентiв у разi потреби.
Конфлiкти iнтересiв. Неопублiкованi матерiали, представленi у надiсланiй статтi, не можуть бути використанi у власних дослiдженнях редакторiв або членiв редакцiйної ради без письмової згоди автора.
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Iнформацiя для авторiв журналу

Автори повиннi розкривати будь-якi конфлiкти iнтересiв та публiкувати
виправлення у випадку, якщо конфлiкт iнтересiв було виявлено пiсля публiкацiї. Головний редактор врегульовує питання щодо конфлiкту iнтересiв
авторiв, рецензентiв та членiв редакцiйної колегiї.
Оригiнальнiсть i плагiат. Автори статтi повиннi гарантувати, що написали саме оригiнальну роботу. Якщо автори використовували роботи та /
або вислови iнших авторiв, то про це має бути вiдзначено шляхом посилання
на вiдповiднi джерела або вказано в текстi. Плагiат 2 має багато форм, вiд
перефразування iстотних частин чужої роботи (без посилання на джерело)
до привласнення результатiв, отриманих в дослiдженнях, виконаних iншими особами. Плагiат у всiх своїх формах є проявом неетичної поведiнки та є
неприпустимим явищем в академiчному та науковому середовищi.
Авторство роботи. Авторство повинно обмежуватися тими особами,
хто внiс значний внесок в концепцiю, планування, виконання або iнтерпретацiю представленого дослiдження. Всi особи, якi внесли значний вклад,
повиннi бути вказанi як спiвавтори. Якщо певна особа брала участь у виконаннi суттєвої частини проекту, то йому повинна бути виражена вдячнiсть
або вiн повинен бути включений в список спiвавторiв.
Редакцiйна колегiя закликає авторiв журналу керуватися принципами
Комiтету з видавничої етики (COPE) щодо всiх аспектiв етики публiкацiї та
дотримуватися етичних правил, представлених на веб-сервiсi для журнального контенту (https://publishingsupport.iopscience.iop.org/), зокрема:
— одне дослiдження не може розбиватися на декiлька частин, щоб збiльшити
кiлькiсть публiкацiй та надсилатись до рiзних редагованих книжкових проектiв чи журналiв або до одного журналу протягом певного часу (це також
прояв неетичної поведiнки та є неприпустимим);
— жоднi данi не можуть бути сфабрикованi та пiдданi манiпулюванню (включаючи зображення) для пiдтвердження висновкiв рукопису;
— необхiдно надати належнi пiдтвердження творам (сюди входить матерiал,
який тiсно скопiйований (поблизу дослiвного), узагальнений та / або перефразований), лапки використовуються для дослiвного копiювання матерiалу,
а права доступу до матерiалiв, захищених авторським правом;
— згоду на подання необхiдно отримати вiд усiх спiвавторiв та вiдповiдальних
органiв в установi, де робота була виконана до подання рукопису;
— автори, iмена яких фiгурують у публiкацiї, подiляють колективну вiдповiдальнiсть та пiдзвiтнiсть за результати.
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