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порожній рядок
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НАЗВА СТАТТІ НАПІВЖИРНИМ ШРИФТОМ У ЦЕНТРІ СТОРІНКИ
(шрифт Arial Narrow, розмір 14, розріджений 1 пт)

порожній рядок
Повна назва організації, місто (шрифт Bookman Old Ctyle, курсив, розмір 10)
порожній рядок

Текст анотації набирають шрифтом Arial (розмір 12) з одинарним
інтервалом, вирівнювання щодо ширини сторінки без перенесення.
Ключові слова:

Спочатку надають анотацію українською мовою, а після
«Бібліографічного списку» – назву статті й анотацію російською та
англійською мовами відповідно.
порожній рядок
Робочі мови журналу: українська, російська та англійська. Текст статті
набирають шрифтом Times New Roman (розмір 14 пт) у реакторі «Word
2003» з одинарним інтервалом, вирівнювання щодо ширини без
автоматичного перенесення слів, абзацний відступ – 1,27 см. Загальний обсяг
статі 10 стор. Посилання в тексті позначають квадратними дужками. Поля: 2
см; розмір паперу А4 (210 х 297 мм), орієнтація сторінки – книжна; для
розміщення табличних даних, графіків, схем, рисунків за необхідності
допускається альбомна орієнтація сторінки, сторінки не слід нумерувати.
Стаття має містити наступні розділи:
Постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Мета статті
Основний матеріал статті
Перспективи подальших досліджень
Висновки
Бібліографічний список
Формули набирати у редакторі формул «Microsoft Equation 3.0»,
вирівнювання за шириною сторінки:

(1)

де S – розшифрування змінних; В – * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
Увага! Загальна кількість авторів у статті не більше 3-х осіб, Рисунки,
що подають у статтях, мають бути чорно-білими, посилання на рисунок –
рис. 1 або (рис. 2, а). Кількість рисунків – не більше чотирьох.
порожній рядок

Рисунок 1 – Назва рисунка з вирівнювання за шириною сторінки:
порожній рядок
Таблиці виконують згідно з вимогами стандарту, кількістю – не більше
шести.
порожній рядок
Таблиця 1 – Назва таблиці
порожній рядок
Назву «Висновки» починають з нового рядка та набирають шрифтом
Times New Roman (курсив) розміром 14 пт, вирівнювання щодо центру. Далі
подають текст висновків, вирівнювання тексту – щодо ширини.
порожній рядок
БІБЛІОГРАФ ІЧНИЙ СПИС ОК
1. Назву зазначеного розділу набирають шрифтом Arial (напівжирний) розміром 12 пт
прописними буквами розрідженним текстом і розташовують щодо центру сторінки.
2. Кожне посилання подають з нового рядка шрифтом Times New Roman (розмір 12 пт)
з вирівнюванням щодо ширини й одинарним інтервалом, нумерація у порядку згадування
за текстом. 3. Бібліографічний список оформлюється згідно вимог ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила
складання».

Макет статті подавати у електронному вигляді на електронну адресу
meis.feeit@gmail.com. Після отримання позитивної рецензії потрібно
відпраити роздрукований варіант з підписами усіх авторів на титульному
аркуші статті.
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