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Анотація

Анотація українською мовою (20-25 рядків).

Ключові слова: перелік ключових слів (3-7).

Прізвище, Ім’я та По батькові АНГЛІЙСЬКОЮМОВОЮ

НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮМОВОЮ

Summary

Анотація англійською мовою.

Keywords: ключові слова англійською мовою.

Текст статті. Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між

рядками 1,5. Поля верхнє 1,5 см.; нижнє 3 см., праве та ліве 2 см. Абзац

1.25

Просимо звернути увагу на те, щоб у статті були наявні такі основні
аспекти:

постановка проблеми та актуальність дослідження;
предмет дослідження;
гіпотеза дослідження;
мета дослідження;
аналіз останніх досліджень і публікацій;
викладення основного теоретичного та/або експериментального
матеріалу;
методологічне або загальнонаукове значення;
головні висновки;
перспективи використання результатів дослідження.

Список використаних джерел

Увага! З 1 січня 2022 року, відповідно до вимог наукометричних баз,

список літератури оформлюється відповідно до стилю APA. Кількість посилань

– не менше 12-15. Більше про стиль APA – за посиланням.

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/journal-article-references
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