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ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!
Публікація наукових статей у періодичному (щоквартальному) науково-практичному
виданні «Area Nauki»
Науково-практичне видання зареєстроване у національній наукометричній базі
Республіки Польща.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Приймаються до друку наукові статті, рецензії: польською, англійською, українською
та російською мовами. Усі матеріали розглядає редакційна колегія відповідного розділу
журналу.
Послідовність структурних елементів статті:
1) у першому рядку праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, кегль 12);
2) у наступному рядку праворуч – науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи
автора;
3) через рядок – назва статті (напівжирний шрифт, кегль 14);
4) через один рядок – анотація мовою статті (600-800 знаків) та ключові слова (6-12 слів
чи словосполучень) (кегль 14);
5) через рядок – виклад основного тексту (постановка наукової проблеми та її значення;
аналіз останніх досліджень даної проблеми; формулювання мети та завдань статті;
виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
висновки і перспективи подальших досліджень);
6) через рядок після основного тексту – Джерела та література (кегль 12);
7) через рядок – розширена анотація статті (800-1100 знаків).
Вимоги до набору статті.
Текст потрібно надсилати в електронному форматі .doc або .docx МS Word 1997–2013.
Основний текст: 1) обсяг – до 0,5 авт. арк. – 8-12 сторінок друкованого тексту
(формату А 4); 2) інтервал – 1,5 без перенесень; 3) кегель – 14; 4) гарнітура – Times New
Roman.
Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см.
Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші
Tab і знаків пропуску).
Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок
такого формату: «» («текст»).
Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається).
Назву рисунка розміщують після самого рисунка, під ним (зліва) слово «Рис. №»
виділяється напівжирним курсивом; назва рисунка – прямим напівжирним шрифтом.
Використовуючи таблиці, саме слово «Таблиця» потрібно розмістити справа і
виділити напівжирним курсивом; нижче (в центрі) – назву таблиці прямим напівжирним
шрифтом. Таблиці необхідно нумерувати арабськими цифрами.
До статті на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора (українською,
російською чи англійською мовами):
прізвище, ім 'я, по батькові;
науковий ступінь, вчене звання, посада, адреса місця роботи;
домашня адреса (або ж адреса, на яку буде надіслано авторський примірник
журналу), e-mail, номер телефону;

фото – формат JPG, роздільна здатність – 600 dрі;
Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен покладено на
автора статті.
Матеріали буде надруковано мовою оригіналу (українською, польською, російською,
англійською) з перекладом анотації та ключових слів на польську мову та розширеної
анотації на англійську мову.
Статті та вказані матеріали в електронному варіанті окремими файлами направляти на
електронну пошту: fundacja.orka@gmail.com
Два екземпляри авторського договору, видруковані та підписані автором (один екземпляр
буде повернуто автору разом із авторським примірником видання), а також кошти за
публікацію статті надсилати на адресу:
м. Луцьк, пр-т Волі, 60, відділення Нової Пошти №13,
отримувач: Гофман Альберт Юрійович, тел.: 095 64 14 515.
Вартість наукової публікації: 85 грн./стор. друкованого тексту формату А 4.
Контактні дані редакційної колегії журналу в Україні:
Гофман Юрій Богданович, тел.: 050 59 680 59.
Гофман Альберт Юрійович, тел.: 095 64 14 515.
e-mail: fundacja.orka@gmail.com

