Вимоги до оформлення рукопису
Статті створюються у редакторі Word for Windows – формат docx, doc.
Назва файлу має містити прізвище автора статті і її назву латинськими літерами.
Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov.doc (docх).
Якщо авторів кілька – прізвищами перших двох авторів, Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov Petrov.doc (docх).
Файл з авторською довідкою називати аналогічно назві файлу статі з додаванням в кінці назви файлу позначки Dovidka.
Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov Dovidka.doc (docх).
Структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу жирним шрифтом, а саме :
Вступ – у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які посилається автор;
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
Формулювання цілей статті (постановка завдання);
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.
Вимоги до резюме
Резюме (Abstract) подаються українською, англійською та російською/польською мовами
Резюме українською, англійською та російською/польською мовами мають бути ідентичними за змістом.
Обсяг резюме:
200–250 слів (1500–2000 знаків, враховуючи артиклі та пробіли).
Структура резюме.
У резюме необхідно чітко вказати:
 мету дослідження (main objective(s) of the study);
 методи (methodology) – не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було застосовано певні методи; тобто
розкрити сам механізм проведеного дослідження – яким чином було отримано його результати (how the study was
done);
 головні результати і висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких має бути зрозумілою їх
значимість (significance) для науки, суспільства, освіти тощо (здобутий новий цінний фактаж; виявлені нові
взаємозв’язки та закономірності; підтверджені чи спростовані певні гіпотези тощо).
Всі названі складові резюме мають чітко ідентифікуватися. Для цього рекомендуємо вживати в резюме слова:
main objective(s) of the study, methodology, results, findings, conclusions, significance.
За необхідності, можна на початку резюме вказати одним реченням актуальність дослідження (relevance of the study),
якщо вона не є очевидною з назви, мети чи висновків дослідження.
Ключові слова (Key words)
Після резюме потрібно вказати не менше 3-х і не більше 10 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.
Вимоги до технічного оформлення
1. Формат сторінки – А4
2. Шрифт – Times New Roman
3. Розмір шрифту – 14
4. Інтервал – 1,5
5. Абзацний відступ – 1,25 мм
6. Вирівнювання – по ширині
7. Поля документу – 20 мм
8. Обсяг – 11–15 (з додатками, таблицями, ілюстраціями, списком використаних джерел).
Структура основного тексту статті
- індекс УДК;
- прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи автора/авторів;
- назва статті;
- резюме;
- ключові слова: не менше 3-х та не більше 10;
- текст статті;
- список використаних джерел.
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