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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Рукописи приймаються обсягом 12–15 сторінок формату А-4, через 1,5 інтервали. 

Поля: всі – по 2 см, абзац – виступ на 1,27 см. Шрифт: Times New Roman, poзмip – 

14, виконані на комп’ютері у редакторі Word for Windows 95 або 98 (dос). Для набору 

формул, графіків i таблиць використовуються спеціальні програми, вмонтовані у 

Word for Windows. Статті подавати в електронному вapiaнті (надсилати електронною 

поштою чи на електронному носії). Для публікації в науковому журналі статті по-

даються українською, російською чи англійською мовами.

Кожна стаття повинна мати код «УДК» (вгopi ліворуч над прізвищем автора). 

Зліва – iнiціали, прізвище (великими літерами, шрифт напівжирний, прямий), на-

уковий ступінь та звання автора, а також посада та установа, де працює автор (світ-

лим прямим). Нижче пишеться електронна адреса автора (E-mail:... – за вимогами 

міжнародних видань).

Далі – назва статті великими літерами (шрифт: Times New Roman, poзміp – 14), 

виділяється напівжирним та розміщується зліва).

Під назвою статті подають коротку анотацію мовою статті на 2–3 речення, 1 абзац 

зі стислим викладом змісту матеріалу та ключові слова (світлим курсивом). 

Стаття має містити такі необхідні елементи, як постановка проблеми, актуальність 
обраної теми, аналіз останніх досліджень i публікацій, постановка мети i завдань, ви-
клад основного матеріалу дослідження i отриманих результатів, висновки i перспективи 
подальших досліджень у цьому напрямі.

У тексті назву рисунку розміщують під ним (зліва). Слово “рис. №_” – світлим 

курсивом, а назва рисунку – напівжирним стандартним (прямим).

При використанні таблиць саме слово “таблиця” розміщують зліва i пишуть 

світлим курсивом. У цьому ж рядку далі – назва таблиці, виділена (прямим) напів-

жирним («шапка» табл. – напівжирним прямим шрифтом).

При написанні статті обов’язковим є посилання на авторів i джерела викорис-

таних або цифрових матеріалів. Вживаємо назву «Література» (виділяємо світлим 

великими літерами). Прізвища aвтopiв у джерелах виділяти світлим курсивом.

У зв’язку з включенням журналу до низки міжнародних бібліграфічно-рефера-

тивних баз даних та закордонних бібліотек і вимогами АК МОН молоді та спорту 

України, до тексту статті (в кінці) замість анотацій англійською та pociйською мо-

вами додають реферативний виклад основних ідей статті (реферат) англійською та 

російською мовами по 1,5 сторінки А4 кожний, шрифт 12.

 Над рефератами пишеться прізвище та ініціали автора статті, нижче назва статті 

російською та англійською мовами відповідно. Під рефератами вміщуються ключові 

слова (світлим курсивом).

ПІБ автора, назва статті, реферати та ключові слова (російською, англійською 

мовами) розміщуються у кінці стaттi.
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Maтepiaли, що публікуються в журналі, підлягають внутрішньому i зовнішньому 

рецензуванню, яке здійснюють члени редколегії, фахівці відповідної галузі. У разі 

негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена чи 

повернута авторові (авторам) на доопрацювання. Статті розглядає редакційна колегія 

журналу та рекомендує до друку вчена рада Інституту.

Для більш об’єктивної оцінки наукового змісту статей може здійснюватися 

незалежне, конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів i рецен-

зентів).

Відповідальність за дотримання встановлених вимог лежить на авторах статей.

Стаття, подана без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати, 

скорочувати (без змін позицій авторів) та проводити відбір статей. Відхилені руко-

писи авторам не повертаються.

Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, по-

силань на нормативні акти, цитати, власні iмeнa, а також правильність перекладу 

несуть автори публікації.

Запропоновані редакції матеріали друкуються мовою оригіналу (українська, 

російська, англійська).

Матеріали, що публікуються в журналі, віддзеркалюють точку зору авторів, яка 

не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії.

До тексту обов’язково додаються:

авторська довідка (ПІБ повністю, відомості про міcцe роботи, посаду, науковий 

ступінь, поштову та електронну адреси, а також номери телефонів автора).
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Рукописи принимаются объемом 12–15 страниц формата А-4, через 1,5 интервала. 

Поля все – по 2 см., абзац – 1,27 см. Шрифт: Times New Roman, pазмеp – 14, вы-

полненные на компьютере в редакторе Word for Windows 95 или 98 (dос). Для набора 

формул, графиков и таблиц используются специальные программы, вмонтированные 

в Word for Windows. Статьи следует представлять в электронном вapиaнте (присылать 

электронной почтой или на электронном носителе). Для опубликования в научном 

журнале статьи представляются на украинском, русском или английском языках.

Каждая статья должна иметь код «УДК» (сверху слева над фамилией автора). 

Слева – инициалы, фамилия (заглавными буквами, шрифт полужирный, прямой), 

научная степень и звания автора, также должность и учреждение, где работает ав-

тор (светлыми прямыми). Ниже пишется электронный адрес автора (E-mail:... – по 

требованиям международных изданий).

Далее – название статьи заглавными буками (шрифт: Times New Roman, pазмеp – 

14), выделяется полужирными и располагается слева).

Под названием статьи дается кроткая аннотация на языке статьи, на 2–3 пред-

ложения, один абзац со сжатым изложением содержания материала и ключевые 

слова (светлым курсивом). 

Статья должна содержать такие необходимые элементы, как постановка про-
блемы, актуальность избранной темы, анализ последних научных достижений и пу-
бликаций, постановка цели и задания, изложение основного материала исследования 
и полученных результатов, выводы и перспективы дальнейших исследований в этом 
направлении.

В тексте название рисунка располагается под ним (слева). Слово “рис. №_” – свет-

лым курсивом, а название рисунка – полужирными стандартными (прямыми).

При использовании таблиц, слово “таблица” располагается слева и пишется 

светлым курсивом. В этой же строке далее – название таблицы, выделяется (прямым) 

полужирным («шапка» табл. – полужирным прямим шрифтом).

При написании статьи обязательной является ссылка на авторов, на источники 

использованных и цифровых материалов. Употребляем название «Литература» (пря-

мым заглавным светлым). Фамилии и инициалы aвтopов в литературных источниках 

выделяются светлым курсивом.

В связи с включением журнала в ряд международных библиографически-рефе-

ративных баз данных, заграничных библиотек и требованиями АК МОН Украины, 

к тексту статьи в конце, вместо аннотаций на английском и русском языками при-

лагается реферативное изложение основных идей статьи (реферат) на английском 

и русском языках по 1,5 страницы А4 каждый, шрифт 12.

 Над рефератами располагаются фамилия и инициалы автора статьи, ниже на-

звание статьи на русском и английском языках соответственно. Под рефератами 

помещаются ключевые слова (светлым курсивом).
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ФИО автора, название статьи, рефераты и ключевые слова (на русском, англий-

ском языках) располагаются в конце статьи.

Maтepиaлы, публикуемые в журнале, подлежат внутреннему и внешнему рецен-

зированию, которое осуществляют члены редколлегии, специалисты соответствую-

щего научного направления. В случае негативной рецензии или наличия существен-

ных замечаний статья может быть отклонена или возвращена автору (авторам) на 

доработку. Статьи рассматривает редакционная коллегия журнала и рекомендует к 

печати ученый совет Института.

Для более объективной оценки научного содержания статей может проводиться 

независимое, конфиденциальное рецензирование (без указания фамилий авторов 

и рецензентов).

Ответственность за соблюдение установленных требований лежит на авторах 

статей. Статья, представленная без выполнения вышеуказанных требований, опу-

бликованию не подлежит.

Редакционная коллегия журнала оставляет за собой право рецензировать, ре-

дактировать, сокращать (без изменений позиций авторов) и проводить отбор статей. 

Отклоненные рукописи авторам не возвращаются.

Ответственность за достоверность информации, фактов и других сведений, 

ссылок на нормативные акты, цитаты, собственные имена, а также правильность 

перевода несут авторы публикаций.

Предложенные редакции материалы публикуются на языке оригинала (украин-

ском, русском, английском).

Публикуемые в журнале материалы отражают точку зрения авторов, которая не 

всегда может совпадать с позицией редакционной коллегии.

К тексту обязательно прилагается:

авторская справка (ФИО полностью, сведения о месте работы, должности, 

научной степени, почтовый и электронный адреса, а также номера телефонов 

автора).
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INSTRUCTION FOR AUTHORS

The length of manuscript should be 12–15 pages of A 4 format, 1.5 spacing. All margins – 

2 cm, indent – 1.27 cm. 

Use plain font Times New Roman 14 pt.

Use the table and chart function, not spreadsheets, to make tables and charts.

Use the equation editor for equations.

Save your file in doc format (Word for Windows 97-2003).

Please, submit your manuscript by e-mail or saved on a disk. Options for language: 

Ukrainian, Russian or English. 

Every manuscript should have UDC code (on its upper left, over author’s name). Above 

the basic text, on the left side – initials, last name (capitals, font bold), academic degree and 

rank, position, and place of job (plain font), author’s email should follow next. 

An alignment of the title of article should be left (capitals, Times New Roman 14 pt. 

bold). The abstract in the language of the article should be placed below the title. Please 

provide 4 to 6 keywords (in italics) which can be used for indexing purposes. 

A manuscript should contain such necessary elements as problem statement, topicality, 
theoretical background, purpose and problem of research, exposition of basic matter and findings 
of research, conclusions and the prospective of further research in the field.

Align your title of the illustration below it (left). The word “Fig. N __” – in italics, and 

the title of the illustration – bold (straight). 

Align your title of the table above it (left). The word “Table N ___” – in italics, and the 

title of the table – bold (straight). 

Identify any source of data for tables and figures.

Identify any previously published material by giving the original source in the form of a 

reference. Use title “REFERENCE LIST” in capitals straight. Use italics for the first names 

and initials of the authors of sources.

Due to inclusion of the journal into the number of international reference database, 

foreign libraries and requirement of the Ministry of Education and Sciences of Ukraine, the 

text of the article should be followed by its summaries in Russian and English – 1.5 page 

each, format A 4, font 12 pt. The last name and initials of author should be placed above the 

summary; the title in Russian or English – below the last name and initials of author. The 

key words (in italics) should be placed below the summary. 

A manuscript is a subject to an internal and external reviewing by the members of Edit-

orial Board, the specialists of respective research field. If review is negative, comments/sug-

gestions will be proposed to author for the improvement of manuscript. The Editorial Board 

examines the final manuscript, and the Academic Council recommends it for publishing. 

For the fair examination of the scientific value of submitted manuscripts, the Editorial 

Board may contact with an independent confidential review (hidden author and reviewer). 
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The author is responsible for adherence to the specifications. The manuscripts which 

do not meet the journal formal requirements are rejected.

The Editorial retains the right to review, edit, abridge (not changing author’s position), 

and select the manuscripts. Rejected manuscript may not be returned. 

The author is responsible for authenticity of the information, data, references, names 

and translation. 

Submitted manuscripts are published in their original language (Ukrainian, Russian 

and English). 

The materials reflect the position of authors, which is not necessarily divided by Edi-

torial Board.

To a manuscript, should be necessarily submitted with such elements:

Author’s references (first name, last name, place of job, position, academic degree, 

postal address, e-mail, and telephone number).


