ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
1. Текст статті (від 6 до 12 сторінок) повинен відповідати вимогам ВАК
України, згідно з якими обов’язковими є такі елементи:
– постановка проблеми в контексті сучасної науки та її зв’язок із
важливими науковими й практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання проблеми і на які опирається автор;
– визначення раніше не вивчених частин загальної проблеми або напрямів
дослідження;
– формулювання мети (завдань) статті;
– виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтування отриманих
наукових результатів;
– висновки дослідження та перспективи подальших наукових пошуків у
визначеному напрямі.
2.Формат аркуша А 4, відступи: зліва – 2,5 см, справа – 1 см, зверху та знизу
– 2 см.
3. Текст: гарнітура Times New Roman; кегль – 14 pt (анотації та
бібліографія 12 pt), інтервал – 1,5, абзац – 1,27 см.
4. Матеріали подавати в такій послідовності:
– рубрика у збірнику (з поданих у переліку або запропонована автором
статті з вирівнюванням по середині рядка);
– ім’я та прізвище автора, напр.: Іван ІВАНЕНКО (новий абзац малими та
великими літерами жирним курсивом із вирівнюванням по правому
краю);
– індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
– назва статті (через рядок великими літерами жирним шрифтом із
вирівнюванням по центру);
– анотація українською мовою (обсягом 5-6 рядків) та ключові слова (не
більше п’яти-шести слів);
– текст статті (через рядок після анотації українською мовою);
– література в алфавітному порядку (через рядок після основного тексту
статті, великими літерами звичайним шрифтом (ЛІТЕРАТУРА);
– бібліографія оформляється згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень
ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9-13);
– анотації російською та англійською мовами, які включають ім’я
(повністю) та прізвище автора, назву статті, текст анотації, ключові слова.
5. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом, авторські акценти, думки
– жирним курсивом. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути
авторськими, а не скопійованими з інших видань. У тексті статті
вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире (–),
а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.
6. Для посилань на наукову літературу використовувати квадратні дужки,

напр.: [2, с. 364–367]; [5, с. 127]; [7–9; 12], де перша цифра позначає видання
у списку використаної літератури, наступні цифри – сторінки; посилання
на джерела ілюстративного матеріалу здійснювати в круглих дужках (І.
Франко).
7. Обсяг списку літератури не має перевищувати 10% від загального обсягу
статті (не більше 8–12 позицій).
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8. Формат комп’ютерного файлу з текстом статті без переносів
обов’язково – Microsoft Word DOC. Комп’ютерні файли інших форматів не
приймаються.
9. Електронне фото автора.
Наукові статті
IVANENKO), фото
(vidomosti_ivanenko).

підписувати за прізвищем автора (наприклад,
автора (foto_ivanenko), відомості про автора
Відомості про автора

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада, кафедра
Місце роботи (навчання)
Адреса для відправки збірника
Контактний телефон, е-mail
Назва статті
Рубрика у збірнику (з поданих у переліку або запропонована автором статті)
Для студентів, магістрантів, аспірантів та авторів без наукового ступеня – дані
про наукового керівника (вчений ступінь, вчене звання, місце праці, посада)

