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Редакція приймає до друку у виданні наукові статті за напрямами конференції, що 
раніше не публікувалися.  

Статті, подані до збірника наукових праць, мають містити такі структурні 
елементи: постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; формування мети статті 
(постановка завдання); висвітлення процедури теоретико-методологічного та/або 
експериментального дослідження із зазначенням методів дослідження; виклад 
основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямку; список використаних джерел. 

Текст статті має бути викладений у науковому стилі, не містити орфографічні, 
граматичні та стилістичні помилки. Статті, подані з порушеннями перелічених вимог, 
редакційна колегія не розглядає. 

Вимоги до оформлення статей. Текст статті обсягом 10 і більше сторінок 
друкується в редакторі Microsoft Word for Windows; формат тексту – *doc, шрифт тексту 
– Times New Roman, розмір - 14 pt, інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, 
вирівнювання по ширині. Параметри сторінки: ліве поле – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє, 
нижнє – 20 мм. До статті можна включати графічні матеріали – рисунки, таблиці, фото, 
формули тощо. Графічні матеріали контрастні (формули, рисунки, схеми), згруповані, 
розташовуються у тексті статті з підписами та порядковим номером та виконані в 
одному з графічних редакторів; шрифт у таблицях і на рисунках - не менше 11 pt.  



Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках. Нумерація 
джерел наскрізна за алфавітом. Cписок використаних джерел має складатися із двох 
блоків (джерела мовою оригіналу та References). Стиль оформлення бібліографічного 
запису першого блоку дозволяється на вибір: ДСТУ 8302:2015 або один із віднесених до 
рекомендованого переліку стилів, які є загальновживаними в зарубіжній практиці 
оформлення наукових робіт (відповідно до наказу МОНУ від 12 січня 2017 року № 40). 
References наводиться з метою активного включення публікацій в обіг наукової 
інформації та їх коректного індексування наукометричними системами. 
Транслітерований список повинен бути оформлений згідно стандарту АРА (American 
Psychological Association) (http://nbuv.gov.ua/node/929). Оформити цитування відповідно 
до стандарту АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: 
http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual. Важливо(!) в елементах опису слід 
використовувати лише прямі лапки (") та заборонено заміняти латинські літери 
кирилицею. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю 
повторюються в списку, наведеному на латиниці. 

Оформлення титульної сторінки статті: УДК; прізвище та ініціали автора(ів), 
науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва закладу освіти чи наукової 
установи, місто мовою статті (курсивний шрифт, вирівнювання по правому краю); нижче 
через інтервал – назва статті прописними літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по 
центру; через інтервал подається анотація (слово «анотація» не пишеться), що містить 
прізвище та ініціали автора(ів) (для англ. варіанта – прізвище та ім'я повністю), назву 
статті, текст (тезисно виклад основних положень, результатів і висновків статті), ключові 
слова (до семи) та подається двома мовами (українська, англійська) або трьома 
мовами, якщо мова статті інша (мова оригіналу, українська, англійська). Обсяг анотації - 
100-150 слів українською мовою та мовою статті, 250-300 слів англійською мовою. 

Автори без наукового ступеня обов’язково надсилають рецензію наукового 
керівника/фахівця з відповідної галузі досліджень (сканований варіант завіреного 
документа). Рецензія на статтю (за необхідності) подається окремим файлом. 
Електронну версію матеріалів (стаття + рецензія наукового керівника (за необхідності)) 
направляти на e-mail: сonf_drohobych@ukr.net 

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії збірника та зовнішніми 
незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності, з позицій вищих 
міжнародних академічних стандартів якості. За зміст і достовірність наведених даних та 
посилань відповідальність несуть автори. Редакційна колегія може не поділяти думки 
авторів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти неякісні матеріали без 
пояснення причин. При передруці матеріалів посилання на видання обов’язкове. 

Після рецензування матеріали статей проходять перевірку на плагіат. 
Повідомлення про прийняття її до друку (чи відхилення) надсилається автору на 
електронну адресу після проходження процедури рецензування та плагіат-
перевірки. Тільки за позитивного висновку щодо друку статті автор має оплатити 
видання і обов’язково надіслати копію квитанції про оплату на електронну адресу 
оргкомітету конференції або sms-повідомлення на +380672801321, вказавши своє 
прізвище і перераховану суму коштів. 

Оплата здійснюється шляхом поповнення карткового рахунку ПриватБанку за 
номером 4149 4393 0046 1518 (одержувач Турчик Ірина Хосенівна), або поштовим 
переказом Мачишин Оксані Осипівні, вул. Театральна 2, м. Дрогобич 82100.  

При здійсненні оплати обов’язково зазначити прізвище першого автора статті. 

За довідками звертатися за номером +380672801321 (Ірина). 
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