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 Напрям дослідження – вибрати (природничі та технічні науки; гуманітарні та суспільні 

науки; економічні науки) - вирівнювання по лівому краю. 

 УДК (вирівнювання по лівому краю). Звертатися у віртуальну довідку. 

 Прізвище та ім'я автора (авторів) (Студенти вказують курс, напрям підготовки, назву 

вищого навчального закладу; аспірати – рік навчання, спеціальність, назву вищого 

навчального закладу, молоді вчені – посаду, науковий ступінь, вчене звання, назву вищого 

навчального закладу ) - вирівнювання по правому краю. На одноосібну статтю студентів, 

аспірантів та молодих вчених без наукового ступеня, подається рецензія. 

 Назва статті (по центру, прописні літери, виділені жирним шрифтом) мовою написання 

статті, англійською. 

 Анотація (вирівняна по ширині сторінки, курсивом): мовою написання статті, 

англійською (2-3 речення). Якщо стаття англомовна, тоді подається україномовний варіант 

анотації. 

 Ключові слова (вирівняні по ширині сторінки): мовою написання статті, англійською (3- 

5 ключових слів, курсивом). Ключові слова не повинні повторювати назву статті. Якщо стаття 

англомовна, тоді подається україномовний варіант ключових слів. 

 Стаття (вирівняна по ширині сторінки). Посилання у тексті оформляються у квадратних 

дужках за зразком [4 ], [5, с. 27]. Переноси слів не допускаються. Стаття повинна містити такі 

елементи: 

1. Постановка проблеми: актуальність, аналіз останніх досліджень, мета. 

2. Результати дослідження. 

3. Висновки і перспективи подальших досліджень. 

Ці елементи є обов’язковими, але не потребують явного виділення у тексті статті, вони є 

основними критеріями для її оцінки. 

Стаття повинна бути написана однією з мов: українською, російською, англійською, з 

дотриманням наступних вимог: 

 Обсяг статті - 3-10 сторінок тексту формату А4 

http://msu.edu.ua/library/pytannya-i-vidpovidi/


 Шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал 1,5 

 Поля: ліве – 2,5 см., усі інші - 2 см. 

 Рисунки та графіки розміщуються по центру сторінки (назва під рисунком) 

 Таблиці підписуються угорі, над таблицею: справа номер таблиці, нижче - по центру 

- назва таблиці 

 Список використаних джерел (по центру, прописні літери, виділений жирним 

шрифтом) (зразок оформлення – за посиланням ) 

 Нумерація сторінок не проставляється 

 

 

 
УМОВИ ОПЛАТИ 

 

Опублікування статті 120 грн. 

Сертифікат, який підтверджує опублікування   статті в збірнику (в 

електронному вигляді, формат PDF) 

 
20 грн. 

Сертифікат, який підтверджує опублікування статті в збірнику 

(друкований) 

 
50 грн. 

Друкований екземпляр збірника 120 грн. 

 
Електронний варіант статті (формат DOC ) та заповнену анкету автора надсилайте на e-

mail: naukamaibutnoho@gmail.com 

Кінцевий термін подання статті – 15 листопада 

Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора. 
Наприклад: Іванов_стаття, Іванов_рецензія, Іванов_реферат, Іванов_квитанція. 

 

Контактна інформація: Тел., Viber +380660925839 

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, 

цитат, статистичних матеріалів тощо. Редакція залишає за собою право проводити редакційну 

правку рукопису . 

http://msu.edu.ua/library/skladajemo-spysok-vykorystanoji-literatury/
http://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2018/03/anketa.docx
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ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ - ОСНОВА 

РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ 

У статті розглянуто принципи відкритого доступу, етапи створення та 

структуру інституційного депозитарію. Розкрито роль бібліотек вищих навчальних 

закладів у системі вільного доступу до необхідної інформації. 

Ключові слова: інституційний депозитарій, відкритий доступ, дослідження, 

університет, бібліотека. 

 
Освіта і наука є одним з найважливіших чинників успішного  розвитку держави 

та її громадян. Досвід XX століття переконливо свідчить, що завдяки розбудові 

потужних освітньо-наукових систем держави успішно долали відсталість, захищали 

національні інтереси, утверджували своє провідне становище на регіональному і 

світовому рівнях [2]. З метою сприяння подальшій успішній інтеграції України до 

Європейського Союзу, утвердження України як повноправного і авторитетного члена 

світового співтовариства, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку 

держави та у контексті членства України в Болонському процесі, сьогодні існує 

невідкладна необхідність здійснення практичних і рішучих кроків щодо впровадження 

та реалізації реформи вищої освіти на основі європейських стандартів і передового 

світового досвіду [1, с.36]. Інформатизація суспільства стрімко проникає у всі сфери 



діяльності, в тому числі і наукову. 

Для оцінювання роботи дослідників в усьому світі широко використовують 

індекс цитування наукових статей, який показує, скільки разів статті, написані певним 

автором, були процитовані в працях інших. Для обчислення індексу цитування створено 

потужну пошукову систему. 
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The article deals with the principles of open access, stages of creation and structure of 

the institutional depository. The role of libraries of higher educational establishments in the 

system of free access to the necessary information is revealed. 
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