ДО УВАГИ АВТОРІВ!
До розгляду приймаються наукові статті обсягом 10–20 сторінок тексту (без
врахування бібліографічних посилань). Формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14,
гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см.
Структура наукової статті:
рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний);
рядок 2 – назва наукової статті (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери);
рядок 3 – ініціали та прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери); науковий ступінь і вчене звання, ідентифікатор ORCID,
місце роботи (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний курсив), кожен співавтор з нового рядка; студенти і аспіранти додатково вказують наукового керівника;
рядок 4 – електронна адреса автора;
рядок 5 – анотація (кегль шрифту - 14, курсив, міжрядковий інтервал - 1). Обсяг анотації повинен бути не менше 1800 знаків;
рядок 6 – ключові слова (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал –
1), жодне з них не дублює слова з назви статті;
рядок 7 – текст наукової статті із зазначенням наступних елементів:
Актуальність, де висвітлюється важливість дослідження, існуючі проблеми
та напрями їх вирішення у контексті поставлених наукових завдань; вказуються
невирішені частини проблеми.
Аналіз останніх досліджень та публікацій, де подається короткий аналіз результатів досліджень науковців з тематики наукової статті.
Мета дослідження, де вказуються мета і завдання наукового дослідження.
Матеріали і методи дослідження, де висвітлюються основні методи і прийоми, застосовані у науковій статті.
Результати дослідження, де висвітлюються основні отримані результати дослідження, подані у науковій статті.
Висновки і перспективи, де подаються конкретні висновки за результатами
дослідження та перспективи подальших розробок.
У кінці наукової статті подається Список літератури у порядку згадування
або у алфавітному порядку (кегль шрифту - 14, міжрядковий інтервал - 1). Список
використаних джерел оформляється згідно з вимогами APA 6th Edition (American
Psychological Association (APA) Style). Посилання у тексті наводяться за зразком
(Прізвище, рік), наприклад: один автор – (Vinson, 1997), два автори – (Vargo &
Hulsey, 2000), три та більше авторів – (Davis et al., 1989). Детально з правилами можна ознайомитись за посиланням http://nbuv.gov.ua/node/929. Також можна оформити
цитування за стилем APA онлайн: www.citationmachine.net/apa/cite-a-book
Всі літературні джерела потрібно наводити англійською мовою. Транслітерація допускається лише прізвищ авторів відповідно до Постанови КМУ від 27 січня
2010 р. № 55 (онлайн трансліт: https://dmsu.gov.ua/ services/transliteration.html), а
російських – згідно системи BGN/PCGN.
рядок 8 – тема, ініціали і прізвище автора, анотація та ключові слова, які надаються англійською (українською) мовою.
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