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Структура статті: 

 

УДК 

Автор (прізвище, ініціали) 

Назва статі 

Анотація на мові статті (не менш 1800 знаків з пробілами) 

Ключові слова на мові статті (5 – 7 слів) 

Текст статті з розділами  згідно ДАКу 

Текст статті 10 кгл через 1 інт.,шрифт Times New Roman .  

Об'єм основного тексту (без анотації та списку літератури) статті повинен бути не менше 

8 000 і не більше 25 000 знаків з пробілами. 

 

 

    Поля: праве, ліве, верхнє, нижнє - 20 мм. 

Розмір файлу статті не повинен бути більше 2 Mb 
    Література (відповідно до ДСТУ 7.1:2006) 

Пристатейний  список літератури повинен мати дублікат романського алфавіту, 

тобто мати - транслітерацію латиницею!  

 

Анотації на 2-х мовах в кінці статті (крім мови статті) 

Ключові слова на 2-х мовах в кінці статті 

Відомості про авторів 

Розмір файлу статті не повинен бути більше 2 Mb 

 

Формули повинні бути набрані в редакторі формул (сканування не допускається) 

 

 Рукописи статей, що будуть направлятися до журналу повинні бути набрані у текстовому 

редакторі Mіcrosoft Word (файл повинний мати розширення *.doc або *.rtf).  

 

Загальні вимоги до оформлення і змісту статей у електронний вісник згідно вимог ДАКу: 

1. Актуальність дослідження (розкрити соціальне замовлення); 

2. Постановка проблеми; 

3. Теоретичний аналіз дослідження (розкрити ступінь вивчення проблеми на підставі 

наукових джерел у яких започатковано дослідження вашої проблеми); 

4. Мета статті (як наукового дослідження); 

5. Задачі дослідження; 

6. Викладення основного матеріалу дослідження (мається на увазі стаття); 

7. Висновки (конкретні висновки по статті і перспективи подальшої роботи); 

8.  Література (список використаної літератури оформляється згідно до постанови ВАК 

УКРАЇНИ Бюлетень №3 від 2008р.).  

 

Викладання матеріалу статті повинно бути послідовним, логічно завершеним, із чітким 

формулюваннями, що виключають двояке тлумачення або неправильне розуміння 

інформації. Мова тексту - виразна, лаконічна і відповідати літературним нормам. 



Формули подають у форматі Microsoft Equation 2.0, 3.0 (4.0), вирівнюють по центру 

посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. 

Рисунки підписують і нумерують під рисунком по центру тексту. 

Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов'язково згруповані. 

 

 

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word з розмірами, приведеними до сторінки 

складання. Основний кегль таблиці 10. Заголовки таблиць розміщують по центру 

сторінки, нумерація таблиць — по правому краю сторінки. 

Автор зобов'язаний забезпечити наукову цінність матеріалу, повноту висвітлення питання, 

системність викладу, вірогідність результатів, що приводять, дана і їхня дійсність, 

правильність цитування, посилань на літературні джерела. 

Автори публікацій в журналі не отримують гонорарів. 

Відповідальність за використання фотографій і малюнків в надісланих матеріалах статей 

лежить на авторі. 

Редакція не несе відповідальності за зміст авторських матеріалів 

 

 


