ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються лише ті наукові статті (науковою вважається стаття, яка містить
результат теоретичного або експериментального дослідження і призначена для наукового
видання), які містять: 1) постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими і практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної
проблеми; 3) окреслення невирішених питань, порушених у статті; 4) формулювання мети і
завдань статті; 5) виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових
результатів; 6) висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми.
Загальні вимоги до оформлення тексту статті:
Формат сторінки: А4, книжкова; Шрифт: Times New Roman; Абзацний відступ: 10 мм;
Поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве –10 мм; Обсяг: від 7 до 14 сторінок;
Мова статті: українська, англійська
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для нерозривних пробілів між ініціалами
Ctrl + Shift + пробіл
Структурні елементи статті
УДК; Автор (Ім’я Прізвище); ORCID iD (персональний код, який можна отримати за
відсутності заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register); Інформація про
автора; Назва статті; Анотація з ключовими словами; © Прізвище Ім'я, рік.
Власне стаття (структура статті має відповідати вимогам ДАК України і включати такі
елементи): Вступ (з обов’язковим висвітленням актуальності та аналізом останніх досліджень і
публікацій); Мета / цілі, завдання статті; Підзаголовки статті (до трьох з викладом основного
тексту статті); Висновки та перспективи подальших досліджень.
Література. Назва статті, Прізвище Ім’я, інформація про автора, Анотація, Ключові
слова – рос. мовою + англ. Мовою. References.
Вимоги до оформлення структурних елементів статті
Анотація з ключовими словами
- для статей українською мовою подається анотація укр. та рос. мовами (500-1000 знаків)
та англ. мовою (1500-2000 знаків);
- для статей англійською мовою подається анотація англ. та рос. мовою та розширена укр.
мовою.
Література
- оформлення літератури у тексті за стилем АПА: посилання оформлювати у круглих
дужках, в яких зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка на яку посилаєтесь.
Приклад: (Яковлєва Н. І., 2010, с. 14);
- у списку літератури повинне бути хоча б одне джерело із зареєстрованим
ідентифікатором цифрового об'єкта (Digital Object Identifier, DOI).
Таблиці та інші нетекстові об’єкти повинні бути пронумеровані, розміщуються
всередині тексту, в центрі – під рисунками (Рис. 1 ...); над таблицею (Таблиця 1).
* З метою спрощення процедури підготовки видання подані рукописи мають бути виконані
ВИКЛЮЧНО за допомогою шаблону.
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