
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

Наукові статті, що подаються до друку, повинні бути написані 

українською мовою та містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно 

до вимог ВАК України (Постанова № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.) необхідно 

дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми в 

загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями; аналіз актуальних досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 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. 

Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, до друку не приймаються. 

Обсяг статті повинен становити 6 - 15 сторінок формату А4, шрифт Times 

New Roman, без переносів. Відстань між рядками – півтора інтервали 

комп'ютерного стандарту, кегель 14; усі поля – 20 мм, абзацний відступ – 

1,25 см.  

У верхньому лівому куті (вирівнювання по лівому краю) першої сторінки 

рукопису ставиться УДК (код статті), нижче у правому (вирівнювання по 

правому краю) – ініціали автора (перед прізвищем) та прізвище друкуються 

жирним шрифтом (УВАГА! Усі ініціали в тексті набирати перед прізвищем 

через нерозривний пробіл). Нижче через рядок посередині рядка (вирівнювання 

по центру) – назва статті великими літерами (жирним шрифтом). Нижче через 

рядок – анотації і ключові слова. Нижче через рядок – подається текст статті. 

Анотації і ключові слова подаються з абзацу українською та англійською 

мовами після назви статті (1500-1800 знаків кожна анотація, через 1 інтервал, 

кегль 12, шрифт – курсив; ключові слова – 5-7 одиниць). Анотації містять 

стислу інформацію про основні положення наукової статті: актуальність, мета, 

завдання, висновки, перспективи дослідження. 

Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 

с. 80], де 5 – номер джерела за списком літератури, 80 – сторінка. Посилання на 

декілька наукових видань одночасно подаються так: [4, с. 63; 6; 8, с. 95-97]. 



Через рядок після тексту статті наводиться «ЛІТЕРАТУРА», де в 

алфавітному порядку подається бібліографія відповідно до загальноприйнятих 

вимог щодо бібліографічного опису наукової літератури .  
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