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Конкретність та інформативність.

Опис проблеми, яка вирішується у статті.

Назва має містити ключові слова. 

Не варто використовувати загальних слів.

Не варто використовувати скорочення та абревіатури.



Структура:

предмет, тема, мета роботи;

метод чи методологія проведення;

результати роботи;

сфера застосування результатів;

висновки.



 Якщо автор використовує
алгоритми чи загальновідомі
дослідження, не варто
приводити їх детальний
опис.

 Варто давати посилання на 
всю інформацію, яка не 
належить автору 
(дослідження, алгоритми, 
малюнки, графіки, таблиці). 
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висновки



 Назва розділу англійською –
Introduction.

За
зн

ач
ит

и до якої області
науки 
(виробництва) 
відноситься
дослідження, 
про яке йдеться
у статті. О

бґ
ру

нт
ув

ат
и актуальність

проблеми, яка 
вирішується
автором.



 Назва розділу англійською мовою –
Problem statements.

Кроки: формулювання проблеми, 
вирішення якій присвячена
стаття;

вказується її зв’язок з 
важливими науковими та 
практичними завданнями. 



Підзаголовок 
статті

Основна
частина

Тематичні
частини

• Сутність роботи

• Формулювання цілей / 
мети

• Виклад основного 
матеріалу з
обґрунтуванням
отриманих наукових
результатів



 Назва розділу англійською –
Conclusions.

Результати 
досліджень, 

викладені у статті

Не містять опису 
алгоритмів, методів, 
процедур досліджень 

тощо

Не повторюють 
інформацію з інших 
тематичних частин



 ORCID виступає в ролі з'єднувальної ланки між
вами і вашою професійною діяльністю, 
забезпечуючи всезагальне визнання вашої наукової
роботи.

 Сайт: https://orcid.org/register



У тексті статті посилання позначається так: 
 ПІБ автора джерела, 
 рік публікації, 
 сторінка, на яку автор посилається: 

Приклад: ……………(Johnson Е., 2010, pp. 10-15).

Сайт: www.citethisforme.com 
для створення правильних та повних посилань в 
залежності від їх типу. 

Оберіть Citation Style: Harvard. 





Назви статей, книг, журналів та видавців
кирилицею (українська, російська мови) мають
бути транслітеровані латинськими літерами.

Сайти для транслітерації джерел :
1) з української мови - ua.translit.net
2) з російської мови - ru.translit.net





 Цифровой ідентифікатор об'єкта
(digital object identifier, DOI) — стандарт 
позначення представленої в мережі інформації про 
об'єкт.

Cайт: www.doi.org – ввести DOI в поле пошуку, 
система знайде бібліографічний опис статті у 
вихідному джерелі. 



 В електронних журналах, розміщених на 
платформі OJS 



Сайт: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/index/#.Vl7TjuOgtH0



Сайт: http://osvitologia.kubg.edu.ua



Сайт: http://npo.kubg.edu.ua



Сайт: http://pptp.kubg.edu.ua
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