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Roman, кегль (розмір) 14.

У верхньому лівому кутку вказується шифр УДК. Назва статті друкується великими літерами, 
жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, праворуч, – ім’я та прізвище автора (жирним 
шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, після них у дужках основним 
шрифтом друкується назва міста та номер телефону автора.

Тексту статті передує анотація (приблизно 700 знаків з пробілами) українською мовою, 
яка має стисло передавати основний зміст результатів проведеного дослідження, та ключові 
слова; назва статті, ім’я, прізвище, анотація та ключові слова англійською та російською мовами 
подаються після бібліографії (три анотації).

Оформлення посилань: у квадратних дужках вказується номер джерела за списком (курсивом) 
та через кому номери сторінок (прямим) праці, на яку посилаються. Наприклад: [5, 38].

Література: список використаної літератури в алфавітному порядку подається в кінці статті. 
Порядковий номер та прізвище – курсивом.

Згідно з постановою ВАК України №7-05/1 від 15.01.03 «Про підвищення вимог до фахових 
видань, внесених до переліків ВАК України», до друку будуть прийматися лише наукові статті, де 
мають бути:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями;

• аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми  і   на які  спирається   автор,   виділення   невирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячується дана стаття;

• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного  матеріалу  дослідження  з  повним  обґрунтуванням отриманих  наукових

результатів;
• висновки з даного  дослідження  і перспективи  подальших розвідок у даному напрямку.
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