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АНГЛОМОВНА АНОТАЦІЯ (ABSTRACT) МАЄ МАТИ ОБСЯГ НЕ МЕНШЕ 1800 ЗНАКІВ З
РАЗОМ З КЛЮЧОВИМИ СЛОВАМИ
СТРУКТУРУ АНОТАЦІЇ ВИКЛАДАТИ ТАК : ВСТУП-МЕТОДИ-РЕЗУЛЬТАТИ-ВИСНОВКИ
ЗРАЗОК АНОТАЦІЇ
Значна частина планів по впровадженню змін, що містять в своїй основі нововведення, або не
доходить до практичної реалізації, або в дійсності приносить набагато менше користі, ніж
планувалося…….. (вступ-постановка проблеми, актуальність)
Дослідження спирається на звід правил і процедур, що містять серію методів, використання яких
дозволило..... систематизувати, уніфікувати … До таких методів відносяться: …. (методика досліджень,
вказувати лише унікальні методи, загальнонаукові непотрібно)
У статті пропонується ....методика (процедура)…, заснована на якісному аналізі видавничої
літератури університету..... Запропоновано…..Виділено….Розроблено .....тощо (результати досліджень)
Результатом розробленої методики … є пропозиції щодо … про….., яка в своїй концептуальній
основі орієнтується на … та прискорить реалізацію…..., що в кінцевому результаті призведе до….
(висновки й перспективи)
Ключові слова : (ПИШУТЬСЯ ЧЕРЕЗ КРАПКУ З КОМОЮ) оформлення ; наукове видання ;
уніфікація ; методика ; редакційна діяльність; видавнича діяльність.

ТЕКСТ РУКОПИСУ : кегль шрифту – 14 Times, міжрядковий інтервал 1,5
Вступ..
Аналіз останніх досліджень та публікацій..
Мета…
Матеріал і методика (методологія) дослідження
Результати…
Висновки. …
Список використаних джерел
Подається в кінці у порядку згадування або у алфавітному порядку (кегль
шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1). Приклад окремим файлом.
Бібліографічні записи мають бути оформлені відповідно до ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та
правила складання», В ПУНКТІ 4.4 ДСТУ ВКАЗАНО, ЩО ЕЛЕМЕНТИ
БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ ПОДАЮТЬ ЗГІДНО ВСЕ ТИХ Ж ДСТУ ГОСТ 7.80
ТА ДСТУ ГОСТ 7.1, ОДНАК З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ:

1. У заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи
трьох авторів, при цьому імена цих авторів у бібліографічному описі у
відомостях про відповідальність (за навскісною рискою) не повторюють.
2. Замість знака «крапка й тире» («. —»), який розділяє зони бібліографічного
опису, в бібліографічному посиланні рекомендовано застосовувати знак
«крапка» (при цьому в межах одного документа застосування в
бібліографічних посиланнях розділових знаків уніфіковують).
3. У бібліографічних посиланнях на складник документа у формі аналітичного
бібліографічного опису розділовий знак «дві навскісні риски» («//») можна
замінювати крапкою, назви журналів дозволяється виділяти від назви
публікації курсивом.
4. Позатекстові бібліографічні посилання нумерують у межах усього
документа застосовуючи наскрізне нумерування арабськими цифрами.
5. Усі міста пишуться повністю, через пробіл – ставиться двокрапка (до
прикладу : Київ : Вища школа, 150 с.)
6. Для позначення електронної адреси електронного ресурсу віддаленого доступу
в примітці дозволено замість слів «Режим доступу» (чи «Доступ») або їхнього
еквівалента іншою мовою (наприклад, «Availablе from») застосовувати
абревіатури «URI», або «URL».
7. Якщо електронний ресурс має унікальний ідентифікатор DOI або інший
постійний ідентифікатор, то замість електронної адреси цього ресурсу
рекомендовано зазначати його ідентифікатор.
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