ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ ОРИГІНАЛІВ СТАТЕЙ
Редакційна колегія приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності
вимогам МОН України.
Стаття повинна містити такі елементи, як:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
• формулювання мети статті (постановка завдання);
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
стаття;
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
результатів;
• висновки до даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Виділення вищевказаних елементів підзаголовками не є обов’язковим.
До публікації в журналі приймаються наукові праці, які раніше не були опубліковані.
За точність цитування та наведених у статтях наукових фактів, цифр, інших відомостей
відповідають автори. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань та концептуальних
позицій авторів. У разі необхідності редакційна колегія може відправити статтю автору
на доопрацювання. Редакція залишає за собою право редагування текстів статей.
Редколегія розглядає для публікації одноосібні статті авторів без наукових ступенів
у виключних випадках.
Усі статті, які подаються до журналу, піддаються сліпому рецензуванню.
Публікація статей в межах черги надходження та зареєстрованого обсягу журналу
є безкоштовною. В першу чергу розглядаються з метою публікації статті англійською
мовою.
Орієнтовний обсяг статті, включаючи ілюстрації та таблиці – 18-22 тис. друкованих
знаків разом із пробілами.
Вимоги для оформлення тексту: текст набирається в редакторі Microsoft Word
for Windows; береги: верхній, нижній – 20 мм, правий – 10 мм, лівий – 30 мм; шрифт
Times New Roman, кегель 12 пт, інтервал – 1; абзацний відступ – 10 мм. Вирівнювання
тексту: по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається тільки один
пробіл, табуляцію не застосовувати).
Важливо звернути увагу на наступне: необхідно використовувати кутові лапки
«Текст»; розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками і
довше дефіса); виставляти нерозривні пробіли між ініціалами та прізвищем, сторінкою і
відповідним номером у посиланнях та списку використаних джерел, між датою і роком
тощо (напр. В. С. Стуса; с. 22–28; 27 березня 2016 р.; м. Київ); по тексту уніфікувати
скорочення (напр. зупинитися на одному з варіантів – 2014 р. або 2014 рік);
розшифровувати абревіатури при першому згадуванні і лише відтак вживати надалі;
між словами залишати по одному пробілові (прибрати зайві пробіли).
Рисунки і таблиці оформляються згідно чинного держстандарту. Схеми, графіки,
діаграми, формули і таблиці повинні бути складені безпосередньо в текстовому редакторі і
розміщені строго в межах зазначених вище розмірів сторінки. Таблиці формуються
в редакторі за допомогою пункту меню «Таблиця». Формат таблиць лише книжковий.
Рукопис статті подається в електронному вигляді, виконаний у текстовому процесорі
MS Word for Windows (збережений у форматі doc або rtf), який надсилається на електронну
адресу: vsdonnu@gmail.com із зазначенням латиницею прізвища автора/авторів
(наприклад: Lazarovich).

Перелік літературних джерел розташовується або за алфавітом, або в порядку їх
використання після тексту статті з підзаголовком «Бібліографічний список:»
та оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 і виконується мовою оригіналу.
Бажано, за наявності, надавати DOI-адресу цитованого матеріалу. Джерела в переліку
посилань нумеруються вручну (без використання функції меню Word «Формат – Список –
Нумерований»). Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 87],
де 5 – порядковий номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання
на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [3, с. 145; 5, с. 25; 7, с. 348]. Якщо
в Бібліографічному списку є хоча б одне видання кирилицею, після нього вміщується
References – бібліографічний список у «латинізованому» вигляді: в ньому всі кириличні
літери транслітеруються латиницею. Для автоматичної транслітерації кириличних джерел
можна скористатися сайтами http://www.translit.ru – для російськомовних джерел,
та https://slovnyk.ua/translit.php — для українських джерел.
Структура статті:
УДК,
назва статті,
ORCID-ідентифікатор автора (реєстрацію в системі ORCID можна здійснити
за адресою: https://orcid.org/)
прізвище та ініціали автора, науковий ступінь та звання, місце роботи;
прізвище та ініціали автора, назва статті, анотація (1800-2000 знаків) та ключові слова
української мовою;
прізвище та ініціали автора, назва статті, анотація (1800-2000 знаків) та ключові слова
англійською мовою;
текст статті,
бібліографічний список,
бібліографічний список (References) латиницею
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Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища,
імені, по-батькові (повністю); ORCID-ідентифікатора, наукового ступеня, вченого звання, посади,
місця роботи, а також робочої, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти;
назви статті.
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