
ВИМОГИ ДО ДРУКУ 

Вимоги до оформлення тексту: 
1. Формат сторінки - А4, книжкова. 
2. Шрифт - Times New Roman. 
3. Абзацний відступ - 10 мм. 
4. Інтервал – 1,5 
5. Поля: ліве - 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. 
6. Обсяг - від 8 до 14 сторінок. 
7. Мова статті: українська, англійська, польська, російська 
 
Структурні елементи статті:  
1. Повне ім’я та прізвище автора (авторів) (вгорі ліворуч, шрифт 

напівжирний, прямий), вчене звання та посада (ліворуч, шрифт прямий). 
2. Інформація про автора (авторів) (наступним рядком, ліворуч, 

шрифт прямий – подається назва кафедри, факультету і навчального закладу, 
місто, країна; e-mаil адреса). Якщо стаття друкується студентом або 
магістрантом – вказується ім’я і прізвище наукового керівника, його вчене 
звання, посада; місце роботи; місто, країна; e-mаil адреса). 

3. Наступним рядком подаються усі дані із пунктів 1 та 2 
англійською мовою. 

4. ORCID iD (персональний код, який необхідно отримати заповнивши 
анкету за посиланням: https://orcid.org/register) подається наступним рядком, 
праворуч. 

5. Стаття направлена в редакцію ……(вказуєте дату: число, місяць, 
рік). 

6. Назва статті (великими літерами, шрифт напівжирний, прямий, по 
центру) пишеться мовою, якою подається стаття. 

7. АНОТАЦІЯ (100-150 слів) – українською мовою. Якщо стаття 
друкується англійською –  обов’язково подається розгорнута анотація 
англійською мовою (1 сторінка тексту).  

8. Ключові слова (5-6 слів – пишуться через крапку з комою з малої 
букви мовою, якою подається стаття). 

9. Власне стаття, яка містить: 
1. Вступ з обов’язковим висвітленням  
1.1. актуальності дослідження; 

1.2. аналізу останніх досліджень і публікацій; 

1.3. мети / цілей, завдань статті  

2. Методологію дослідження. 

3. Основна частина (може бути розбитою на підзаголовки (1-3) і 
містити: 



2.1. основні результати дослідження; 

2.2. обговорення результатів 

Таблиці та інші нетекстові об’єкти повинні бути пронумерованими 
окремо (таблицям – одна нумерація, рисункам – інша), розміщуються 
всередині тексту, з лівого боку – під рисунками (наприклад, Рисунок 1, ...); 
над таблицею (наприклад, Таблиця 1...). у випадку, якщо таблиці й інші 
нетекстові об’єкти не є інтелектуальною власністю автора (рів) статті – 
пишуться посилання на джерело, що використовував автор (и) у підготовці 
статті. 

10. Висновки та перспективи подальших досліджень; 
11. Література (Оформлення – Стиль АПА (http://www.apastyle.org) – 

подається без нумерації українською мовою. 
Оформлення літератури в тексті: Стиль АПА 

(http://www.apastyle.org): посилання на літературу оформлювати у круглих 
дужках, в яких зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка на яку 
посилаєтесь. Наприклад:   (Яковлєва Н. І., 2010, с. 14). 

12. Якщо стаття друкується англійською – то пункт 12 не є 
обов’язковим. 
Якщо стаття друкується українською – то далі подаєте назву статті 

(великими літерами, шрифт напівжирний, прямий, по центру) англійською 
мовою; рядочком нижче інформація про автора (авторів) (наступним 
рядком, ліворуч, шрифт прямий – подається ім’я та прізвище, вчене звання, 
посада, назва кафедри, факультету і навчального закладу, місто, країна; e-
mаil адреса); рядочком нижче анотація та ключові слова англійською 
мовою; ще нижче список літератури англійською мовою без нумерації. 
Література обов’язково має бути перекладеною на англійську мову (не 
транслітерована). 

 


