
ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ  
 

Подання матеріалів До друку приймаються статті українською, російською 

та англійською мовами, що відповідають тематиці видання 
й містять наукові результати, не опубліковані раніше. 

Матеріали подаються в роздрукованому вигляді на 
адресу журналу та надсилаються в електронному вигляді 
на e-mail: natalka_bn_@ukr.net 

Супровідні документи 1. Рецензія (для авторів без наукового ступеня) підписана 
фахівцем з науковим ступенем із рекомендацією статті до 
друку і завірена підписом та печаткою установи, яка є 
зовнішньою, та установи, де працює автор (автори) статті. 

2. Відомості про автора: 
– прізвище, ім’я, по батькові (повністю) українською, 

російською та англійською мовами; 
– посада; 
– назва установи/навчального закладу; 
– науковий ступінь; 
– вчене звання; контактні телефони автора; 
– е-mail; 

–поштова адреса. 
Структура публікації Наукові статті, що подаються до журналу, повинні 

обов’язково містити такі неодмінні елементи: 

1. Індекс УДК (на початку статті ліворуч, напівжирним 
шрифтом). 
2. Прізвище та ініціали автора(-ів) (праворуч, напівжирним 
шрифтом українською мовою). 
3. Науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи 
(повністю) (українською, російською та англійською 
мовами). 
4. E-mail автора(-ів). 
5. ORCID ID автора(-ів). 
6. Назва статті українською, російською та англійською 
мовами. 
7. Стаття: 1) формулювання мети статті (постановка 
завдання); 2) постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок з важливими науковими чи практичними 
завданнями; 3) аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які 
спирається автор. Важливо виділити невирішені частини 
загальної проблеми, які саме досліджуються у статті; 4) 
виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням здобутих наукових результатів; 5) 
висновки з цього дослідження і подальші перспективи в 
цьому напрямі. 
8. Список використаних джерел та його транслітерація 
(References) в алфавітному порядку. 
9. Анотація до статті: прізвище та ініціали автора(-ів) 
(українською, російською та англійською мовами) та текст 
анотації українською, російською та англійською мовами: 
мовою статті – не менш 500 знаків; англійською чи 
українською (якщо стаття написана не цими мовами) – не 



менше 1800 знаків, включаючи ключові слова. 
10. Ключові слова українською, російською та англійською 
мовами (5–7 слів або словосполучень). 

Комп’ютерний набір Загальний обсяг статі не повинен перевищувати 15 
сторінок машинописного тексту. 
Стаття подається у форматі MS Word 97-2003 (*.doс) або 
(*.rtf); поля по 20 мм; шрифт – Times New Romаn; кегель – 
14; інтервал – 1,5; відступ – 1,25.  

Список використаних 
джерел 

Бібліографічний опис списку використаних джерел 
оформляється за правилами Національного стандарту 
України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 
складання». References - транслітерований список цих же 
джерел, оформляється в стилі APA (American Psychological 
Association Style). Транслітерацію слід здійснювати 
відповідно до правил, прописаних у Постанові КМУ від 27 
січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації 
українського алфавіту латиницею». 

Таблиці, схемки, 
малюнки 

1. Таблиці, схеми, малюнки повинні мати посилання за 
текстом, бути пронумеровані, мати заголовок (назву, 
підпис) та посилання на джерело. 
2. Ілюстративний матеріал має бути компактним та мати 
чітке зображення; написи на ілюстраціях і підписи до них 
мають бути подані мовою статті. 
3. Формули подають за допомогою вбудованого редактора 
формул MS Equation. Формули повинні бути 
пронумеровані. 

Відповідальність автора Відповідальність за зміст статті несе автор.  

1. Автор зобов’язаний ретельно вичитати рукопис і 
підписати його на останній сторінці. Редакційна колегія 
може скорочувати й редагувати матеріал за погодженням з 
автором. 
2. Автор підтверджує, що матеріал статті є виключно 
власним оригінальним дослідженням, оформлений із 
дотриманням правил цитування та посилань. 
3. Автор підтверджує, що в матеріалах статті не містяться 
відомості, заборонені до опублікування.  
4. Автор підтверджує, що надані до друку матеріали раніше 
не публікувались в інших виданнях та містять достовірну 
інформацію. 
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