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Анотація. Від 700 символів. Анотація має бути інформативною та розкривати основний зміст
статті. Слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад:
«Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…». Структурування тексту анотації
допускається лише за допомогою виділення напівжирним текстом без абзаців.
Обов’язкові елементи статті видалено жирним

Вступ. Автори коротко знайомлять читача з темою дослідження, сучасним
станом наукових знань у галузі, стисло характеризують проблему та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями, згадують та коротко
характеризують роботи, у яких започатковано розв'язання обраної проблеми, та
роботи, на які спираються у своєму дослідженні; виділяють невирішені раніше
частини загальної проблеми, яким присвячується стаття та визначають

14 кеглів

корисність статті; вказують на конкретний позитивний результат від
проведеного дослідження.
Основна частина. У цьому розділі автори викладають матеріали
досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки з теми дослідження. Автори наводять висновки з власного
дослідження і подають перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.
Висновки повинні бути змістовними та сформованими на основі поставленого на
початку роботи завдання.
Увага! Єдиний використовуваний шрифт – Times New Roman. Розмір
використовуваного шрифту становить 14 кеглів. Міжрядковий інтервал: 1,5.
Абзацний відступ рівно 1 см. Вирівнювання тексту здійснюється по ширині.
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Україна

Розмір шрифту для табличного тексту, підпису рисунків/таблиць/схем
модна зменшити до 12 кеглів. Посилання на пункт зі списку використаних
джерел в тексті виділяється квадратними дужками без зазначення сторінок [1].
Якщо в тексті є таблиця, посилання на неї вказується в круглих дужках (табл. 1),
після таблиці варто вказати джерело даних, а сама таблиця оформлюються
наступним чином:
Таблиця 1

12 кеглів, напівжирний шрифт
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Назва таблиці
1

2

3

4

5

6

взято з [1] або дані сформовано з [1] або [авторська розробка]

Якщо таблиця розміщена на двох сторінках розривати її НЕ ПОТРІБНО.
Якщо в тексті є рисунок/схема/діаграма, вона обов’язково має бути згрупована,
посилання на неї вказується в круглих дужках (рис. 1), а сам графічний матеріал
оформлюються наступним чином:
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Рис 1. Назва графічного
матеріалу
12 кеглів, напівжирний
шрифт

Формули, якщо вони є в тексті, набираються ЛИШЕ за допомогою
редактора формул вбудованого в Microsoft Office Word. Посилання на формулу
в тексті вказується курсивом в круглих дужках (1), а самі формули
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оформлюються наступним чином:

де:
b – це …

𝑥𝑥 =

−𝑏𝑏±√𝑏𝑏2 −4𝑎𝑎𝑎𝑎
2𝑎𝑎

(1)

В тексті можуть міститися нумеровані та маркеровані списки. Єдиним
допустимим маркером для маркерованих списків є «–», наприклад:
−

пункт списку 1;
Напівжирний шрифт
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Оформлення АРА
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УВАГА! СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ЗА СТАНДАРТОМ АРА. СПИСОК МАЄ

МІСТИТИ МІНІМУМ 5 ДЖЕРЕЛ. ДОПУСКАЄТЬСЯ ВІДСУТНІСТЬ СПИСКА ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛИШЕ У
ВИПАДКУ, КОЛИ РОБОТА МАЄ 100% ОРИГІНАЛЬНОСТІ. САМОЦИТУВАННЯ Є НЕБАЖАНИМ.

