Тексти статей повинні відповідати таким вимогам:
Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1
«Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК
України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити
такі обов’язкові елементи:
 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 формулювання мети статті (постановка завдання);
 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
 висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок з
цього напряму.
Обсяг статті — до 5 сторінок формату А5. Шрифт Times New Roman 10 пт.
Стиль «Обычный»; інтервал 1,0; абзацний відступ — 0,75 см.; вирівнювання — по
ширині. Розміри полів: ліве — 15 мм, праве — 10 мм, верхнє — 15 мм, нижнє —
15 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104х170) мм2, назву
таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць — 6 пт.
Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування
малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpi і зберігається у форматі TIF
(IBM PC). Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис. ». Формули
набирати у Math Type або Microsoft Equation 3.0. Файл зберігати у форматі RTF,
DOC , DOCХ. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів),
наприклад, Petrenko(-Kovalchuk).
Елементи заголовку: шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного
відступу; наступний абзац — прізвище автора (авторів) та ініціали, вчене звання,
науковий ступінь, посада; наступний абзац — назва статті великими літерами.
Далі приводяться текст анотації (без слова «Анотація» на початку) та ключових
слів українською мовою.
У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього
використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання). В тексті
використовується дефіс "-", який не відділяється пропусками, тире "—" (alt+0151)
та мінус "–" (alt+0150), які відділяються з обох сторін пропусками.
Посилання на використані джерела в тексті робляться за зразком: [2, с. 364367; 5, с. 127; 7-9; 12], де перше число — номер джерела в списку використаних
джерел, число після коми — номер сторінки (діапазон сторінок задається через
дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою або дефісом.
У кінці статті подається текст: "Список використаних джерел" — по центру.
Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК
України, № 6, 2007, С. 31-33). У списку слід розрізняти тире (alt+0151) та дефіс,
наприклад, … – 1986. – Т. 7, № 6. – С. 79-83. Якщо у посиланні вказуються
номери сторінок, то у відповідному джерелі списку використаних джерел
сторінки не вказуються.
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Після списку використаних джерел подаються анотація та ключові слова
англійською мовою.
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