
Оглядова стаття повинна мати структуру, що  прийнята у науковій 

періодиці, тобто містити наступні структурні елементи: 

• Назва 

• Вступ  

 Анотація, ключові слова  

 Основна частина  

 Висновки  

 References  

Параметри тексту статті:  

Мова матеріалу ‒ українська, російська, англійська. 

Статті російською мовою приймаються виключно від науковців країн 

СНД. 

Обсяг матеріалу ‒ не менше 5 друкованих сторінок формату А-4, через 1,5 

міжрядкових інтервали. 

Параметри тексту: текстовий редактор Word of Windows (версія 6,0 та вище), 

шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал між рядками ‒ 1,5, вирівнювання 

по ширині сторінки. Переноси слів не застосовувати. 

Параметри полів: зліва 30 мм, справа 10 мм, зверху та знизу по 20 мм, 

абзацний відступ ‒ 10 мм, сторінки не нумеруються. 

1. UDC ‒ ліворуч у верхньому кутку сторінки (великими світлими 

літерами); 

2. Через пустий рядок ‒ ЗАГОЛОВОК (у центрі рядка, великими 

жирними літерами) англійською мовою; 

3. Через пустий рядок ‒ ініціали та прізвища авторів (жирними 

літерами, по центру) англійською мовою; 

4. Повна назва організацій, міста, країни, Е-mаіl (по центру, світлими 

літерами, курсивом) англійською мовою; 

5. Через пустий рядок ‒ розширена анотація (не менше 1800 знаків без 

пропусків (перевірити так: Виділити текст - Сервіс - Статистика)) і 

ключові слова англійською мовою (світлими літерами, курсивом). 

Слова «Key words:» друкуються з абзацу жирними літерами, курсивом. 



В анотації дається загальне, стисле уявлення про роботу. На момент 

написання анотації автор повинен чітко уявляти собі про що буде стаття і що 

в ній може бути цікавого і важливого для науковця.  

Переклад анотації за допомогою програми-перекладача НЕ 

ДОПУСКАЄТЬСЯ. 

6. Через пустий рядок ‒ ЗАГОЛОВОК (у центрі рядка, великими 

жирними літерами) російською/(українською для науковців країн СНД) 

мовою; 

7. Через пустий рядок ‒ ініціали та прізвища авторів (жирними 

літерами, по центру) російською/(українською для науковців країн 

СНД)  мовою; 

8. Повна назва організації, місто, країна, Е-mаіl (по центру, світлими 

літерами, курсивом) російською/(українською для науковців країн 

СНД)мовою; 

9. Через пустий рядок ‒ анотація (не менше 1800 знаків без пропусків) і 

ключові слова російською/(українською для науковців країн СНД) 

мовою (світлими літерами, курсивом). Слова «Ключевые слова: 

/Ключові слова:(українською для науковців країн СНД)» друкуються з 

абзацу жирними літерами, курсивом. 

 

10. Через пустий рядок ‒ ЗАГОЛОВОК (у центрі рядка, великими 

жирними літерами) мовою статті; 

11. Через пустий рядок ‒ ініціали та прізвища авторів (жирними 

літерами, по центру) мовою статті; 

12. Повна назва організації, місто, країна, Е-mаіl (по центру, світлими 

літерами, курсивом) мовою статті; 

13. Через пустий рядок ‒ анотація (до 5 рядків) і ключові слова мовою 

статті (світлими літерами, курсивом). Слова «Ключові слова:» 

друкуються з абзацу жирними літерами, курсивом. 

14. Через пустий рядок друкується текст статті (не менше 5 друкованих 

сторінок формату А-4), який повинен містити такі розділи (їх назва у 

статті позначаються жирними літерами, без абзацу, по центру), 

зокрема: 

 Вступ. У вступі необхідно пояснити, якій саме проблемі присвячено 

статтю, визначити проблему у загальному вигляді, обґрунтувати 

актуальність  та необхідність огляду даної теми. 

 



 Основна частина висвітлює рівень дослідженості наукової проблеми, 

з об’єктивною оцінкою опублікованих з даної проблеми робіт та 

висновками, що зроблені на іх підставі. 

 Висновки мають містити рекомендації для подальших досліджень або 

пропозиції з впровадження наукових інновацій для вирішення 

конкретних науково-практично-виробничих завдань/проблем. 

 References (у центрі, без абзацного відступу) подається в кінці статті - 

не менше 30 джерел. 80 % джерел повинні мати DOI (запис у форматі 

активних посилань). Відсоток самоцитування не повинен 

перевищувати 10 %. References повинен включати лише опубліковані 

або прийняті роботи, які цитуються в тексті. Особисті 

повідомлення і неопубліковані роботи необхідно вказувати лише в 

тексті. Записи References повинні бути поміщені в алфавітному 

порядку за прізвищами першого автора кожної публікації з виступом 

0,5 пт. Повинні бути вказані прізвища та ініціали усіх авторів. Будь 

ласка, використовуйте стандарт APA – Американської психологічної 

асоціації. Використані джерела оформляються в стилі APA 

(http://www.bibme.org/citation-guide/apa/). 

Рекомендації Авторам щодо уникнення плагіату: 

 Для правильного цитування використаних джерел у статті відповідно 

до APA Style (Стиль Американської Психологічної Асоціації) 

рекомендуємо скористатися методичними рекомендаціями 

«Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах». 

 Використовуйте дужки для власних слів, що додані. 

 Обмежте використання прямих цитат 

 Намагайтеся узагальнити інформацію, що отримана з різних джерел та 

використовуйте власні слова. 

 

http://www.bibme.org/citation-guide/apa/
http://ojs.hdzva.edu.ua/download/apa_1.pdf

