
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

1. Видання Вісника здійснюється за напрямками, затвердженими рішенням 

Вченої ради академії та планом, затвердженим редакційною колегією. 

2. Авторами подаються статті з результатами власних оригінальних 

досліджень, що мають наукову і практичну значущість і не публікувалися досі. До 

друку не приймаються суто оглядові статті. 

3. Технічні вимоги до оформлення друкованих матеріалів:  

Статті разом із супроводжувальними документами, надані для публікації в 

журналі, в обов’язковому порядку проходять процедуру попереднього розгляду. 

Файл зі статтею слід подати до редакції або надіслати електронною поштою на 

адреси usa.uzhgorod@i.ua; erdeli.konf@gmail.com.  

Вимоги до файлу: Word у форматі *.doc, *.docх або *.rtf; файл має бути 

названий прізвищем автора статті, назву необхідно набирати латиницею 

(наприклад, Butko.doc; Butko.rtf). Роздрукований та електронний варіанти мають 

бути ідентичні. За помилки в поданих матеріалах відповідає автор статті. 

Обсяг статті – не менше 9 сторінок набраного на комп’ютері та вичитаного 

тексту. 

Послідовність структурних елементів: 

– УДК. Друкується на початку статті, ліворуч звичайним шрифтом;  

–  ID ORCID. Друкується ліворуч звичайним шрифтом; 

– прізвище та ініціали автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом;  

– назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шрифтом; 

– назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі 

букви великими; Виклад основного матеріалу – за вимогами: 

- постановка проблеми, 

- аналіз останніх досліджень та публікацій, 

- мета, 

- виклад основного матеріалу, 

- висновки та перспективи дослідження, 

- література. 

– анотації та ключові слова (обсяг: 900 знаків для анотації українською, 900 

знаків для анотації російською та 2500-3500 знаків для анотації англійською; 

після кожної анотації відповідними мовами подаються п’ять-шість ключових слів 

до статті). Текст анотації друкується звичайним шрифтом через один інтервал. 

Перед кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва статті 

українською, російською або англійською мовами відповідно. 

Після звичайного списку літератури подається References – той самий 

список, оформлений відповідно до міжнародного стандарту APA (American 

Psychological Association (APA) Style). 

Основні робочі мови – українська, російська, англійська, чеська, угорська. 

Текст набирається з інтервалом 1,5; шрифт Times New Roman, 14 пт. Береги – 

по 2 см з кожної сторони. Текст набирається без переносів. 
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Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція 

цитованого видання в алфавітному списку літератури, сторінка) за зразком [3:27], 

для зазначення діапазону сторінок – [3:25-27], номери сторінок, що відносяться до 

одного джерела, розділяються комою – [2:16, 25], номери джерел розділяються 

крапкою з комою – [3:25; 7:32-33;] або [4; 7; 12]. 

Правила при наборі текстів: 

текст вирівнюється по ширині сторінки; 

не допускається заміна тире знаком дефіса і навпаки; 

у тексті слід використовувати лапки «…», а цитування всередині цитати 

виділяти лапками “…”; в анотації англійською мовою використовуються 

англійські лапки “…”; 

сторінки не нумеруються; 

абзацний відступ – 1 см, не допускається створення абзацу клавішею Tab і 

знаками пропуску; 

виділення фрагмента тексту можливе напівжирним шрифтом та курсивом 

(підкреслення не допускається); 

До статті можна включати графічні матеріали – рисунки (надавати окремими 

файлами), таблиці та ін. Фотоілюстрації приймаються у форматі jpg, tif, cdr. 

Таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву. 
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