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іншу версію Декларації завірення. 

Підписуючи Декларацію завірення, автори стверджують, що: 

• стаття не була раніше опублікована та надсилається для публікації 

вперше; 

• автори, які подають статтю, є єдиними власниками авторських прав 

відповідної статті; 

• якщо стаття містить матеріали, авторство яких належить третій стороні, 

автори отримали згоду на повне використання матеріалу заздалегідь(до 

подання статті); 

• у разі ухвалення статті до публікації, автори надають журналу всі 

відповідні авторські права; 

• усі загальні принципи видавничої етики були виконані. 

Автори несуть повну відповідальність за зміст своїх статей. Статті, що 

публікуються в журналі, стають його власністю та не оплачуються гонорарами. 

Використання частин статей (текстів, малюнків або таблиць) можливе тільки за 

умови цитування джерела.



Структура статті 

Наукові статті 

Назва статті / Резюме / Ключові слова / Текст статті 

• Назва статті та її переклад англійською виконується жирним 

прописним шрифтом. Якщо стаття є студентською роботою, необхідно вказати 

це в дужках після назви. Назва статті повинна чітко описувати зміст статті. 

• Резюме: рекомендований обсяг резюме 1500 знаків з пробілами. Резюме 

мовою оригіналу та англійською містить наступні частини: проблематика / 

мета / методологія / результати / висновки. Підзаголовки жирним шрифтом, 

без нумерації та маркерів, вирівнювання по лівому краю, з двокрапкою. 

• Ключові слова мовою оригіналу та англійською (5-8 слів), надають 

інформацію по темі, спеціальні терміни, засоби, суб’єкти, методи та технології 

досліджень. Не співпадають з термінами назви. 

• Текст статті: підзаголовки секцій жирним шрифтом великими літерами 

окремим рядком. Структура тексту статті: вступ / мета статті / методологія / 

результати / дискусія / обмеження / висновки / подяка / посилання 

Вступ: проблематика, передумови та підґрунтя статті, посилання на 

джерела різних авторів, на яких будується дослідження; у випадку якісного 

підходу, опис теоретичних основ та їх обґрунтування. 

Мета статті: мета дослідження, організація дослідів. 

Методологія: тип вибору суб’єкта; характеристика групи; критерії 

відбору; виключення суб’єкта з досліджуваної групи; тип наукового 

дослідження; проект дослідження; детальний опис методології; підтвердження 

та достовірність засобів збору інформації; метод статистичної обробки даних; 

назва та версія програмного забезпечення для обробки статистичних даних 

тощо. 

Результати: підсумки кожної мети та теми дослідження; таблиці, графіки, 

малюнки та діаграми; презентація відповідної статистики. 

Дискусія: думки щодо результатів; порівняння результатів дослідження з 

результатами інших авторів; дискусія щодо невідповідностей, можливі 

причини; таблиці, графіки, малюнки та діаграми. 



Обмеження: інформація як про корисні переваги, так і про обмеження 

статті. 

Висновки: суттєві результати дослідження; їх концентрована форма; 

передбачувані питання та теми для подальших дослідів у галузі. 

Подяка: можливі присвяти проекту, гранти; подяка науковому керівнику 

тощо. 

Посилання: форма цитат в тексті та посилання з дійсними 

бібліографічними стандартами посилань. 

Оглядові статті 

Назва статті / Резюме / Ключові слова / текст статті 

• Назва статті, резюме та ключові слова виконуються за правилами 

наукових статей. 

• Текст статті: підзаголовки секцій жирним шрифтом великими літерами 

окремим рядком. Структура тексту статті: Огляд літератури / Вступ / Опис 

пошукової стратегії / Текст огляду літератури / Вихідні дані / Посилання 

Огляд літератури: містить формулювання питання, що розглядається. 

Вступ: початкова інформація стосовно огляду з посиланнями на різних 

авторів. 

Опис пошукової стратегії: деталізований опис пошукової стратегії; 

використані електронні бази даних; підсумки отриманих джерел, базуючись на 

типі публікації та відповідності. 

Текст огляду літератури: підрозділи на розсуд автора; отримана 

інформація підлягає аналітично-синтетичним та критичним підходам 

оцінювання. 

Вихідні дані: концентрована форма відповіді на питання огляду 

літератури; запропонований напрям стосовно спеціалізованої проблеми. 

Посилання: форма цитат в тексті та посилання з дійсними 

бібліографічними стандартами посилань.
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