
 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до статей 

 
Міжнародний науковий журнал "ОСВІТА І НАУКА" 

Виходить два рази на рік (квітень, листопад) 
 

Результати наукових досліджень 
публікуються за напрямами: 

 

 Природничі і технічні науки 

 Гуманітарні і суспільні науки 

 Економічні науки 

 Формат сторінки - А4, книжкова 

 Шрифт - Times New Roman 

 Розмір шрифту – 14 кегль 

 Інтервал - 1,5 см 

 Абзацний відступ - 1,25 мм 

 Вирівнювання - по ширині 

 Поля документа - 20 мм 

 Мови написання рукопису статті: українська, англійська, німецька, російська, польська, угорська, словацька, чеська, болгарська, 
румунська. 

 Обсяг статті разом зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, анотаціями тощо повинен бути не менше 5-и сторінок та не 
перевищувати 12 сторінок. Слова друкуються без переносів. Всі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Microsoft Word 
(об’єкти повинні бути згрупованими). Формули – за допомогою редактора Equation. Ілюстрації дозволяється розміщувати в тексті статті, 
подавати у вигляді файлів у форматі TIFF, JPG, PCX (з роздільною здатністю не менше 300 dpi) або на окремих аркушах. 
Рекомендований розмір шрифту для об’єктів, що вміщують текст та таблиці – шрифт Times New Roman, 10 кеглем. 

 

Шановні науковці! Запрошуємо Вас до друку в  

Міжнародному науковому журналі «ОСВІТА І НАУКА» 
 

Співзановники журналу: 
Мукачівський державний університет (Україна) та 
Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) 

 



Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою: 

 
 індекс УДК у верхньому лівому кутку листа 
 прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів), місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада - на двох мовах (мова 

написання статті, англійська). (Якщо стаття написана не українською мовою, то український переклад необов'язковий); 
 назва статті - великими літерами, по центру українською (або мовою статті) та англійською мовами. Назва статті подається без використання 

вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться; 
 анотація українською (або мовою статті) до 50 слів 
 розширена анотація англійською (100-250 слів). Повинна містити чітко виділені цілі, методи, результати дослідження та висновки. 
(При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні). 
 ключові слова (3-10 слів) українською (або мовою статті) та англійською мовами (Times New Roman, 12 кегль, курсив). Ключові слова не 

повинні повторювати назву статті. 
 
Структура статті повинна включати такі складові: 

 

1. Постановка проблеми: актуальність, аналіз останніх досліджень, мета. 

2. Результати дослідження. 

3. Висновки і перспективи подальших досліджень. 

4. Список використаних джерел. 
Список використаних джерел має складатись з двох частин: література і references. 

 

 Література (Times New Roman, 12 кегль, жирний, по центру), обсяг до 10 джерел. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути 

пронумеровані відповідно до порядку звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: 

[4]. або [4, с. 203]. Список літератури наводиться наприкінці статті відповідно до порядку звернення по тексту на мові оригіналу та 

згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 . 

 References (Times New Roman, 12 кегль, жирний, по центру), обсяг до 10 джерел. Список літератури англійською мовою повинен бути 

оформлений за міжнародними бібліографічними стандартами HARVARD REFERENCING STYLE (Гарвардський стиль) для 

гуманітарних та суспільних наук; CHICAGO STYLE:AUTHOR-DATE (Чикаго-стиль: автор-дата) для фізичних, природничих наук. Якщо 

наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати 

латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у дужках. 

УМОВИ ОПЛАТИ 

Опублікування статті до 5 сторінок 200 грн. 

Кожна наступна сторінка +15 грн. 

Сертифікат, який підтверджує опублікування статті в збірнику (в електронному вигляді, формат PDF) 70 грн. 

Сертифікат, який підтверджує опублікування статті в збірнику (друкований) 100 грн. 

Друкований екземпляр журналу 120 грн. 

Присвоєння статті DOI 250 грн. 

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. 

http://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2018/02/harvardskyj-styl-harvard-referencing-style.pdf
http://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2018/02/chykaho-styl-avtor-data-chicago-style-author-date.pdf


Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису 

 
Подати статтю можливо: 

по електронній пошті: movchan1210@ukr.net 

з прикріпленим файлом статті та АНКЕТОЮ автора 

mailto:movchan1210@ukr.net
http://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2018/03/anketa.doc
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