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НАЗВА СТАТТІ ШРИФТ – 14 , напівжирний, до 11 слів.
Анотація. (1800 знаків без пробілів мовою статті, 10–15 рядків тексту, шрифт – 12,
курсив, інтервал – 1,5)

Обов’язкові вимоги до анотацій, які повинні бути:
• інформативними (без загальних слів);
• структурованими (відображати послідовну логіку опису результатів у статті);
• змістовними (відображати основний зміст статті; описувати основні цілі дослідження;
сумувати найбільш значущі результати);
• містити конкретизацію авторського внеску (що розроблено, що виявлено, що запропоновано і т.д.);
• компактними (укладатися у обсяг 1800 знаків без пробілів).
• містити пояснення, як було проведено дослідження
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НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.

АBSTRACT. The text of the abstract (1800 знаків без пробілів, – переклад, шрифт – 12,
інтервал 1,5, курсив)

Keywords:(шрифт – 12, курсив, інтервал 1,5)

Постановка проблеми. ... ТЕКСТ (Шрифт 14, інтерал 1,5)
Актуальність теми. ... ТЕКСТ
Аналіз останніх досліджень і публікацій. При викладі розділу «Аналіз останніх
досліджень і публікацій» автору необхідно додатково коротко описати 3–4 приклади про що науковці
(ПІБ)- наприклад – І.Ф. Котенко (I.F. Kotenko) проводили дослідження. До прізвищ науковців, які
згадуються у статті та додавати (ПІБ)англійською мовою у круглих дужках та виділити окремою

зарубіжних авторів (не російських) групою.

Мета статті. (Ціль) ТЕКСТ
Наукова новизна. ТЕКСТ
Виклад основного матеріалу (дослідження і отримані результати). ТЕКСТ і
графічні та ін. матеріали. При наявності статистичних даних – обов’язково робити посилання на джерела.

Висновки. (і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі). ТЕКСТ
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