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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
1. Текстовий редактор MS Word будь-якої версії, формат А4 (книжковий формат); параметри
сторінки: всі поля по 2,5 см; шрифт Times New
Roman, абзацний відступ 1,25 см, інтервал одинарний, розмір шрифту основного тексту – 14;
угорі першої сторінки у правому кутку – ініціали та прізвище автора; через рядок – заголовок
великими літерами в центрі сторінки; через
рядок – основний текст статті.
2. Наукова стаття повинна містити такі
обов’язкові елементи: постановка проблеми в
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз
останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, яким 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.
3. Для посилань (цитування) використовувати
квадратні дужки. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку
використаної літератури, том i сторінку: [8,
с. 56-57]. Якщо робиться відсилання до кількох
джерел одночасно, їхні номери розділяються
крапкою з комою: [1; 3]. Цитати з наукових статей, монографій і т. п. наводяться в «парних»
лапках. Примітки (внизу сторінки чи наприкінці
основного тексту) не допускаються. Нумерацію
сторінок не проставляти. Середній обсяг публікації – від 15 до 20 тис. друкованих знаків (7-10
аркушів). Матеріали обсягом менше 15 тис. знаків редколегією не розглядатимуться.

4. У кінці статті через один рядок в алфавітному
порядку наводиться список літератури (заголовок
– Список використаної літератури), на яку
посилається автор. Літературу слід оформити
відповідно до міжнародного стилю цитування
MLA (http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18681). Дл
я створення посилань можна скористатися онлайн-генератором
(http://www.citationmachine.net/mla/).
5. Через один рядок після списку використаної
літератури – анотації та ключові слова (не менше
6 слів) українською та англійською мовами (для
авторів з України), англійською мовою (для
авторів з інших країн) (розмір шрифту – 12).
Кожна анотація містить прізвище, ініціали автора
(авторів), назву статті повністю та анотований
виклад змісту статті. Анотація англійською
мовою містить не менше 200 слів.

ти тільки після підтвердження про прийом
статті до публікації поштовим переказом на
адресу: Чик Денис Чабович, вул. С. Петлюри,
буд. 18, кв. 53, Тернопільська обл.,
м. Кременець, 47004, Україна. У розділі «Для
письмового повідомлення» вказати – «публікація статті».
Прохання зберігати квитанцію про оплату.
У вартість публікації включена вартість поштових витрат на пересилання одного примірника збірника авторам (співавтори сплачують
додатково вартість примірника збірника і поштового пересилання).

Статті (прохання файл називати прізвищем автора англійською мовою) та відомості про автора
(авторів) надсилати на ел. адресу:

Сайт часопису

Всі статті проходять процедуру анонімного
рецензування. Редколегія застерігає за собою
право відхиляти статті, що не відповідають тематиці збірника, а також оформлені з істотними
технічними похибками або потребують значної
Тема статті повинна бути актуальною, а сама стилістичної правки.
стаття містити раніше не опубліковані матеріали.
З усіх питань, пов’язаних з публікацією, звеКрім статті, необхідно надіслати окремий файл ртатися до наукового редактора Чика Дениса
із відомостями про автора (авторів): прізвище, Чабовича (dennys@meta.ua / контакт. тел. 067ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь і 279-10-97) або до випускового редактора Пасічвчене звання (за наявності), посада, місце роботи, ник Олени Василівни (контакт. тел. 067-745-22контактний тел., домашня адреса, персональна ел. 57).
скринька (обов’язково!).
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