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Прізвище, Ім'я та По-батькові, звання та посада українською
мовою.
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НАЗВА СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Анотація
Анотація українською мовою (20-25 рядків).
Ключові слова: перелік ключових слів (5-7).
Фамилия Имя Отчество, учёное звание и должность на русском языке.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Аннотация на русском языке. ВАЖНО! Аннотации на всех языках, как и
ключевые слова, должны совпадать.
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке.
Прізвище, Ім'я та По-батькові, звання та посада англійською мовою.
НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Summary
Анотація англійською мовою. ВАЖЛИВО! Вимоги наукометричних баз
передбачають «гарну» англійську, яку зазвичай не досягти за допомогою
автоматичного перекладу, тож якщо Ви користуєтесь такими засобами –
прохання уважно відредагувати текст анотації.
Keywords: ключові слова англійською мовою.
Текст статті. Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал мiж рядками
1,5. Поля: верхнє та нижнє 2 см., праве 3 см., лiве 1,5 см. Абзац 1.25
Просимо звернути увагу на те, щоб у статті були наявні такі основні
аспекти:
• постановка проблеми i актуальність дослідження;

• мета;
• аналіз останніх досліджень i публікацій;
• викладення основного теоретичного та/або експериментального

матеріалу;
• методологічне або загальнонаукове значення;
• головні висновки;
• перспективи використання результатів дослідження

Список використаних джерел
Список використаних джерел має бути оформлений у алфавітному
порядку та за всіма сучасними вимогами щодо оформлення списків літератури.
Правила бiблiографiчного опису видань для списків літератури можна знайти за
посиланням http ://www. archives. gov. ua/Publicat/AU/AU_3_4_2010/31.pdf
References transliterated
Стаття має містити, крім основного, також i транслітерований список
використаних джерел в алфавітному порядку.
Наприклад:
1.

Bitjanova N. R. Psihologija lichnostnogo rosta: Prakticheskoe posobie po

provedeniju treningov lichnostnogo rosta psihologov, pedagogov, social'nyh
rabotnikov / N. R. Bitjanova ; MPA. - M., 1995. - 67 s.
2.

Borysjuk A. S. Psyhologichni osoblyvosti formuvannja profesijnyh

jakostej majbutn'ogo medychnogo psyhologa : dys. kand. psyhol. nauk: 19.00.07 /
Borysjuk Alla Stepanivna. - Ivano-Frankivs'k, 2004. - 319 s.
ВАЖЛИВО! Прохання робити транслітерацію обираючи ту мову, якою
зазначене джерело (українську або російську) аби уникнути кирилічних
літер у тексті.
Сайти, що допоможуть зробити транслітерацію:
http ://translit. kh. ua/# lat
http ://ua. translit. cc/
http ://ua. translit. net/

