ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Редакція приймає до друку статті, які публікуються авторами вперше. Журнал виходить двома
мовами: англійською, українською.
Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її звʼязок з
важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка
завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
Стаття обов’язково повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора наук,
професора), або мати витяг із засідання кафедри про рекомендацію до друку статті.
Для оперативного зв’язку редактора з авторами слід супроводжувати статтю відомостями про
автора, де повинні бути повністю вказані прізвище, ім’я, по батькові, посада, учений ступінь, учене
звання автора, поштова адреса, службовий і (або) домашній телефони, факс. Кожна сторінка повинна
бути підписана всіма авторами. Стаття надсилається на електронну адресу: sbt_nau@ukr.net.
Рукопис статті друкується у форматі А4, кеглем 11, гарнітурою Times New Roman, поля: верхнє –
2,25 см, нижнє – 2,25 см, ліве – 2 см, праве – 2 см, міжрядковий інтервал – одинарний. Для підготовки
рукопису використовується текстовий процесор MS Word 2003. Документи Word 2007, Word 2010,
в форматі .docx не приймаються. Обсяг статті не повинен бути менше 4 повних сторінок.
1) Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт
нежирний, кегель 11).
2) Ініціали, прізвища авторів (у правому кутку, відступ зверху 6 пт, кегель 11, малі літери,
напівжирний), назва організації, де працюють автори; електронна адреса;
3) Інформація про ідентифікаційний номер ORCID // ID ORCID (єдиний міжнародний реєстр
вчених), який ви можете зареєструвати на сайті orcid.org, розташовується у верхньому правому кутку
без відступів (шрифт нежирний, кегель 11).
4) Назва статті (по центру, відступ зверху 6 пт, кегель 11, великі літери, напівжирний);
Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитат. Перша цифра – номер
джерела в списку літератури, що додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21].
Література й за необхідності примітки подаються в кінці статті після слова «Література» у
порядку цитування й оформлюються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог, що
висуваються при оформленні кандидатської або докторської дисертації. Бібліографічні джерела
подаються з абзацу; імʼя автора (або перше слово назви) виділяється напівжирним шрифтом. Зразок
оформлення літератури, (кегель 10,5):
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Автор зобовʼязується перевіряти використані джерела на наявність зареєстрованого ідентифікатора
цифрового обʼєкта (Digital Object Identifier, DOI) та вказувати його у списку літератури. Запросити DOI
джерела Ви можете на сайті http://www.crossref.org/SimpleTextQuery. Приклади оформлення літератури
з указанням DOI:
1. Kornack, D. Rakic, P. Cell Proliferation Without Neurogenesis in Adult Primate Neocortex. Science. 2001,
no. 294 (5549), 2127-2130, doi:10.1126/science.1065467 (eng).
2. Cell Biology: A cat cloned by nuclear transplantation. Nature AOP. 2002. doi:10.1038/ nature723 (eng).

Посилання на джерела з DOI є обов’язковими.
Статтю супроводжує 3 анотації (у окремому документі) обсягом 100–250 слів українською,
російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові автора, назви статті
та ключовими словами (3–5 термінів перераховані через крапку з комою). Анотації (обсягом 100–250
слів) й ключові слова (перераховані через крапку з комою), відступ зверху і знизу 6 пт, абзац 0,5 см,
кегель 10, курсив);
Статті, що не відповідають установленим вимогам оформлення й подання, не розглядаються й не
публікуються. Редакція зберігає за собою право на редагування та скорочення статей.

