
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

У МІЖНАРОДНОМУ ЖУРНАЛІ ОСВІТИ І НАУКИ 

Загальні вимоги до структури наукових статей: 

 загальна постановка проблеми та її вплив на вирішення важливих 

наукових і практичних завдань; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, пов’язаних із проблематикою 

дослідження, на які спирається автор, виділення не вирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

 обґрунтування мети та завдання дослідження; 

 виклад основного матеріалу; 

 висновки за результатами проведеного дослідження та перспективи 

подальших розроблень у цьому напрямі. 

Вимоги до технічного оформлення тексту статті: 

Текстовий редактор — МS Word. 

Формат сторінки — А4. 

Поля документа — 2 cм. 

Шрифт — Times New Roman. 

Розмір шрифту — 14 pt. 

Міжрядковий інтервал — 1,5. 

Абзацний відступ — 1 cм. 

Вирівнювання тексту — по ширині, без переносів, без колонтитулів, без 

нумерації сторінок. 

Обсяг — 12–20 сторінок. 

Символи: необхідно використовувати такі варіанти символів —  

лапки («…»), дефіс (-), тире (—), міжчислове тире (–), апостроф (’). 

Ілюстрації, схеми, таблиці розміщуються в тексті та додатково 

надсилаються окремими файлами у форматах JPG, MS Word. 

Мова — англійська, українська, російська.  



УВАГА! Переклад будь-якої частини статті засобами онлайн-сервісів (типу 

Google Translate, Yandex, Promt та ін.) категорично забороняється. 

 

Структура рукопису 

Рукопис, який подається до публікації, повинен містити такі розділи: 

1. Загальна інформація мовою рукопису. 

2. Анотація. 

3. Текст. 

4. Подяки. 

5. Джерело фінансування. 

6. Література/References. 

7. Інформація про автора/авторів. 

Структурні 

елементи рукопису 

Зміст структурних елементів рукопису 

Загальна інформація 

(мовою рукопису) 

Індекс УДК (замовити індекс можливо в Книжковій палаті 

України або у видавництві «ХОГОКЗ»).  

Індекс DOI (встановлюється видавництвом «ХОГОКЗ», 

префікс 10.26697).  

Назва рукопису (повинна розкривати сутність проблеми).  

Ім’я, по батькові, прізвище (повністю), назва організації або 

вищого навчального закладу, де працює автор, країна 

(інформація про кожного автора подається в називному 

відмінку); максимальна кількість авторів у статті — 3 особи.  

Зазначити внесок кожного автора у сумісну працю з 

підготовки рукопису за такими критеріями (АВСDEFG): 



A — концепція та дизайн дослідження; 

B — збирання даних; 

C — статистичний аналіз; 

D — інтерпретація даних; 

E — підготовка рукопису; 

F — пошук/підбір літератури; 

G — пошук фінансування 

Анотація/Abstract 

(мовою рукопису) 

Структуровані дані без абревіатур обсягом 200–250 слів 

(1500–2000 знаків, враховуючи артиклі та пробіли) із 

виокремленням таких елементів: 

- вступ (містить мету дослідження); 

- матеріал і методи (чітко зазначити, як саме було 

застосовано певні методи);  

- головні результати та висновки (значущість 

дослідження для науки, суспільства, освіти, економіки 

тощо). 

Ключові слова: 5–7 слів, не містять абревіатур, подаються у 

називному відмінку. Добираючи ключові слова, необхідно 

враховувати, що вони повинні сприяти пошуку цієї 

публікації в електронних каталогах і наукометричних базах. 

Правильно підібрані ключові слова сприятимуть 

підвищенню індексу цитування цієї публікації 

 

 

 

 



 

Структурні 

елементи рукопису 

Зміст структурних елементів рукопису 

Текст  Основний текст рукопису містить такі обов’язкові підрозділи:  

Вступ: необхідно стисло представити проблему, врахувати, 

що одним із показників рівня знань про проблему є 

співвідношення цитованих джерел вітчизняних авторів з 

посиланнями на статті з англомовних журналів. Ще одним із 

показників є посилання на свої попередні дослідження за 

темою рукопису. Слід виокремити  не вирішені іншими 

авторами проблеми 

Мета дослідження зазвичай співпадає з назвою дослідження; 

формулювання мети виокремлює авторську стратегію,  

спрямовану на одержання нових знань згідно з 

проблематикою дослідження 

Матеріал і методи: підрозділ розкриває механізм 

проведеного дослідження: як було отримано його результати 

(можна вказати прилади, обладнання, тести, що 

використовувались у процесі дослідження) 



Результати необхідно надавати в логічній послідовності 

згідно з основним текстом; обов’язково підкреслюються 

найважливіші спостереження та розкриваються подальші 

тенденції 

Обговорення: підрозділ містить інтерпретацію результатів 

дослідження, а також результати, розглянуті в контексті 

підсумків у дослідженнях інших авторів. Необхідно виявити, 

які дослідження інших авторів підтверджують правомірність 

цього дослідження; виділити новизну його результатів 

Висновки: підрозділ не повинен повторювати результати 

дослідження. Необхідно розкрити вплив результатів на 

вирішення проблематики дослідження. Також висновки 

повинні розкривати мету дослідження 

Подяки За необхідності зазначити роль інших учасників, які не 

відповідають критеріям авторства, наприклад: технічних 

асистентів, помічників, операторів тексту 

Джерело 

фінансування 

За необхідності зазначити джерело фінансування 

дослідження (якщо дослідження виконувалось у контексті 

держбюджетної програми, про це потрібно зазначити) 

Література Література оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 або 

міжнародного стилю Американської психологічної асоціації 

(APA Style, 2010). Мінімальна кількість посилань — 20 

джерел. 

Список літератури повинен містити статті з англомовних 

журналів (не менше 25%) і не бути перенасиченим 

монографіями та тезами конференцій (менше 30%).  



Самоцитування не повинно перевищувати 10–15% списку 

літератури.  

Схвалюються посилання на статті в міжнародних журналах 

Scopus і World of Science 

Інформація про 

автора/авторів  

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю), номер реєстрації в 

ORCID, Email автора, вчене звання, науковий ступінь, посада, 

назва організації, у якій працює автор; місто, країна 

(інформація наводиться по кожному з авторів у називному 

відмінку) 

Зразок оформлення рукопису можна переглянути за гіперпосиланням.  

Супровідні документи 

Разом із рукописом подаються супровідні документи, які необхідно 

заповнити, відсканувати та надіслати до редакції журналу:  

- Авторська угода;  

- Декларація конфлікту інтересів.  

 

Вимоги до оформлення рисунків: 

- перед рисунком у тексті слід обов’язково дати посилання на нього, яке 

повинно мати вигляд: Рисунок 1 або (див. Рисунок 1);  

- рисунки повинні бути представлені тільки у форматі JPG;  

- надписи на всіх рисунках повинні бути виконані в одному стилі; 

- не можна назву рисунка об’єднувати із самою ілюстрацією в одному 

графічному файлі (це позбавить можливості її редагування); 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ijes-pub/pdf/obrazec-oformleniya-stati.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ijes-pub/pdf/avtorska-ugoda.docx
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ijes-pub/pdf/deklaraciya-konfliktu-interesiv.docx


- підпис рисунка повинен мати вигляд: Рисунок 1. Назва рисунка.  

 

Вимоги до оформлення таблиць: 

- перед таблицею у тексті слід обов’язково дати посилання на неї, яке 

повинно мати вигляд: Таблиця 1 або (див. Таблицю 1);  

- всі таблиці повинні бути розташовані вертикально (книжна орієнтація);  

- будь-які скорочення або абревіатури необхідно пояснювати в самій 

таблиці або в примітках після таблиці (Примітка) без посилання на текст; 

- назва таблиці повинна мати вигляд: Таблиця 1. Назва таблиці.  

  

Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті: 

- усі наведені в тексті цитати та статистичні дані повинні мати належним 

чином оформлені посилання на першоджерела; 

- рекомендується віддавати перевагу посиланню безпосередньо на 

першоджерело, а не на його відтворення в будь-якій іншій праці (посібнику, 

оглядовій статті тощо). Також краще посилатися на першоджерело, видане 

мовою оригіналу, а не на його переклад (окрім випадків, коли немає 

можливості отримати доступ до першоджерела мовою оригіналу); 

- цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела 

подаються відповідно до ДСТУ 8302:2015 або міжнародного стилю 

Американської психологічної асоціації (APA Style, 2010) з використанням 

дужок, наприклад: (Мельник, 2017; Пипенко, 2018); за умови прямого 

цитування першоджерела сторінка зазначається у дужках, наприклад: 

(Melnyk, 2017, p. 97); 

- у списку літератури обов’язково мають міститися всі наукові джерела, 

прізвища авторів яких згадуються в тексті статті; 



- посилання на web-джерела (на джерела в Інтернеті) мають бути зведені 

до необхідного мінімуму, крім випадків, коли йдеться про посилання на 

публікації, що перебувають у постійному доступі на web-ресурсах 

міжнародних наукометричних баз даних; 

- необхідно подавати два варіанти списку літератури:  

1. Список літератури мовою оригіналу (всі джерела подаються тією 

мовою, якою їх опубліковано, тут можуть бути джерела і кирилицею, і 

латиницею та ін.). 

2. References (той самий список літератури, але латиницею за 

нормативами транслітерації). 

 


