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рецензування, редагування і відхилення статей.
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редакторі Microsoft Word;
- формат А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5;
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науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання),
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сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається
увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей
або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених).
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових
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Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5,
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