ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИК
“Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство”

Згідно вимог Міністерства освіти і науки України наукові статті повинні мати такі
необхідні елементи:








Актуальність проблеми у загальному вигляді
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор;
Формулювання мети статті;
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
Висновки з даного дослідження;
Список використаних джерел та літератури;
References (література латиницею).

Вимоги до електронного варіанту
Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями:
Верхнє та нижнє поля – 2 см, ліве поле – 3 см, праве поле – 1,5 см.
Шрифт набору – Times New Roman.
Розмір шрифту – 14.
Міжрядковий інтервал – 1,5
Розташування структурних елементів статті:
1) УДК;
2)
прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і
місце роботи (українською та англійською мовами);
3)
назва статті та анотація українською, російською, англійською мовами (400-500
знаків українська та російська анотації, англійська анотація – не менше 3000 знаків) У
назвах статті скорочення не допускаються!!!;
4) ключові слова українською, російською, англійською мовами;
5) текст статті;
6)
список використаних джерел та літератури оформлюється згідно з вимогами
(Форма 23, Бюлетень ВАК України, 2009 р. № 5). Джерела наводяться мовою оригіналу в
алфавітному порядку;
7)
References (література латиницею) необхідно наводити повністю окремим блоком,
повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в
ньому іноземні джерела чи немає.
8)
До статті додаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, вчений
ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, контактний телефон, електронна пошта (email).
- посилання у тексті позначаються у квадратних дужках, наприклад [1, с. 16], [3, арк. 10; 4,
с. 70];
- лапки подаються в зазначеному вигляді “ ”.
Рукописи, що не відповідають вказаним вимогам, не приймаються до публікації.
Довідки за телефоном: 098 26 54 382; 097 359 18 62 – Смоляк Олег Степанович
Адреса електронної пошти: smolyak.te@gmail.com
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