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Вимоги до оформлення статей для публікації
Стаття повинна відповідати тематиці конференції. Мови –
українська, англійська, російська. Автор статті відповідає за
достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за правильне
цитування і коректні посилання на джерела.
Після рецензування статті редакційною колегією журналу
оргкомітет надішле офіційне запрошення.
Обсяг статті – 10-14 сторінок, формат А-4, відстань між рядками
– 1,5 інтервали, кегль 14, гарнітура Times New Roman; поля: ліворуч,
угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзац – п'ять знаків;
 сторінки статті НЕ нумеровані;
 не використовувати переносів;
 формули: розмір шрифту – 11, великий індекс – 8, маленький
індекс – 5, великий символ – 14, маленький символ – 11пт;
 таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву;
 ілюстративний матеріал подавати в тексті, підписи набирати
курсивом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати
як один об'єкт;
Окремим файлом необхідно додати відомості про автора:
прізвище, ім'я, по батькові (трьома мовами); назва статті (трьома
мовами); учене звання, посада, місце роботи (установа, підрозділ)
автора; адреса; електронна пошта; телефон, факс.
Структура статті:
1. ім’я та прізвище автора, рядком нижче установа, де працює
автор, електронна адреса, нариклад: Ольга Петришин,
Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника, petrishinolga@ukr.net;
2. назва статті (великими літерами);
3. резюме українською, англійською та російською мовами (150300 слів) (10 кегль, курсив);
4. NB категорично заборонено подавати невідредагований варіант
машинного перекладу;
5. ключові слова кожною з трьох мов (5-7 слів) (10 кегль, курсив).
ТЕКСТ включає такі необхідні елементи:
 вступ / постановка наукової проблеми та її значення;
 аналіз останніх досліджень із цієї проблеми;
 формулювання мети та завдань статті;
 методи та методики;
 виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих
результатів дослідження;
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 висновки і перспективи подальших досліджень.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИоформляти за нормами Американської
психологічної асоціації (APA): (http://www.apastyle.org/)
Якщо джерело опубліковано українською чи російською мовою
(або іншими кириличними мовами), в списку літератури його
необхідно подати лише латинськими літерами, наприклад:
Shevelov, Yu. Narys Suchasnoii Ukrains’koii Literaturnoii Movy ta
Inshi Lingvistychni Studii [An Outline of Modern Ukrainian Literary
Language and Other Linguistic Studies] / Yurii Shevelov. – Kyiv : Tempora,
2012. – 664 p.;
Kravchuk, S. Teoretychna model intelektu [Theoretical model of intell
igence] / S. Kravchuk // Psycholohichni Perspektyvy. – 2006. – No 18. –
P. 222-230;
на кожну позицію в списку літератури має бути посилання в
тексті статті;
посилаючись на статтю, в списку літератури обов'язково
вказувати її авторів, назву, джерело-видання, рік, випуск (число),
сторінки; на книгу в цілому – авторів, назву (і жанр), місце видання,
видавництво, рік та кількість сторінок; на інтернет-видання – джерело
та дату використання;
посилання робляться так: якщо мається на увазі джерело
загалом [3], у випадку цитування із зазначенням номеру сторінки [3,
25].

