Вимоги до оформлення статті
1. Структура статті:
- УДК (у верхньому лівому куті аркуша);
- ініціали та прізвище автора, місто, країна (укр. мовою);
ініціали та прізвище автора, місто, країна (англ. мовою);
- назва статті;
- текст статті з такими елементами:
1) постановка проблеми,
2) аналіз попередніх досліджень,
3) мета статті,
4) виклад основного матеріалу, висновки;
- література;
- анотація українською мовою (1500 знаків),
ключові слова укр. мовою (8-10 слів або словосполучень),
назва статті англ. мовою, анотація англійською мовою (1500 знаків),
ключові слова англ. мовою (8-10 слів або словосполучень);
2. У тексті статті посилання на використані джерела подаються в квадратних дужках;
зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад:
[7, с. 35].
Приклад оформлення списку джерел та літератури
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3. Текст статті, анотації, література друкується на аркуші формату А4;
міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman 14, Усі поля по 20 мм.
Графічні об’єкти чи малюнки, що використанні у статті, повинні бути чорно-білими, чіткими, в
форматі: jpg, gif, bmp; зображення, виконані в MS Word, не приймаються.
4. Сторінки статті нумеруються за порядком.
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