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Вимоги до оформлення наукової статті
1. Обсяг – від 10 сторінок, включно з літературою, таблицями, рисунками й
анотаціями.
2. Порядок оформлення першої сторінки статті: великими літерами
друкується заголовок; нижче – ім'я та прізвище автора (авторів); нижче – місце праці
(навчання) автора (авторів); нижче – анотація (600-800 знаків) та ключові слова (до
десяти) українською мовою; анотація повинна містити інформацію про наукову
проблему, мету, організацію та основні результати дослідження.
3. Структура статті: постановка проблеми та її зв'язок із важливими
науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми, виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання мети
дослідження (постановка завдань); методи та організація дослідження; виклад
основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів; висновки і
перспективи подальших пошуків у цьому напрямку, списки літератури (мовою
оригіналу
й
транслітерований
латинськими
літерами
(за
допомогою
http://translit.kh.ua і http://translit.ru ), у квадратних дужках подавати назви праць
англійською мовою).
4. Після списку літератури – назва статті; ім'я та прізвище автора (авторів);
місце праці (навчання) автора (авторів); анотації (600-800 знаків кожна) та ключові
слова (до десяти) – спочатку російською (чи польською), потім англійською
мовами.
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- шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт;
- відступ на абзац 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5;
- між словами 1 пробіл;
- ілюстративний матеріал (тільки чорно-білий!) подається у форматі JPG
або TIF, PDF та у вихідних програмах;
- таблиці й ілюстрації обов’язково повинні супроводжуватися підписами та

посиланнями на них у тексті статті.
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