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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Обсяг статті 5-7 повних сторінок, набраних у редакторі Word, файл з розширенням *.doc, *.docх.

Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля сторінки – 20 мм. Сторінки
не нумеруються, переноси слів не допускаються. До статті можна додавати графічні матеріали – рисунки,
таблиці тощо, які повинні бути пронумеровані арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). Кожний рисунок
повинен мати короткий підпис, а таблиця ‒ заголовок. Рисунки подавати у форматі jpeg.

Посилання на джерела в статті подавати у квадратних дужках згідно з номером у списку
літератури.

Структура статті
Перший рядок – УДК (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).
Другий рядок – назва статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
Третій рядок – ім’я та прізвище автора/авторів (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по центру).
Четвертий рядок – назва навчального закладу, факультету.

Потім подається анотація (4-5 речень) і ключові слова (6-8) (шрифт ‒ курсив) мовою статті і
англійською мовою (якщо стаття англомовна, тоді подається україномовний варіант анотації). Також
англійською подати автора (авторів) і назву статті.

Далі через пропущений рядок іде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒1,25 см).
Стаття повинна бути структурована за рубриками:

Актуальність теми дослідження.
Стан вивчення питання, основні праці.
Виклад основного матеріалу (мета, результати, новизна дослідження).
Висновки.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ подаватив порядку згадування в тексті статті, оформлення

згідно з такими вимогами: для монографій – прізвища та ініціали всіх авторів, повна назва видання, рік,
кількість сторінок; для статей у періодичних виданнях – прізвища та ініціали всіх авторів, повна назва
праці; назва журналу, рік видання, сторінки. Шрифт – Times New Roman, кегель – 12, міжрядковий
інтервал – 1.
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