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Вимоги до змісту та оформлення статей, що подаються до друку
в журналі «Україна: аспекти праці»
Рукопис надсилається до редакції поштою в одному примірнику з
підписом автора і датою. У цьому ж
конверті має бути диск або дискета
з електронним варіантом статті.
До статті додається:
—
рецензія;
—
анотації (обсягом 2–3 речення) українською, російською, англійською
мовами та ключові слова українською мовою.
Наголошуємо на тому, що англомовний варіант анотації не може
бути зроблений шляхом застосування автоперекладача. Статті з некоректним перекладом анотації на
англійську не розглядаються;
—
відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я та по батькові (повністю), місце роботи, посада, науковий ступінь, домашня та службова
адреси, контактні телефони.
Вимоги до змісту.
Зміст статті має відповідати напряму журналу. Відповідно до вимог ВАК стаття має містити такі
складові:
l постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важли-
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вими науковими чи практичними
завданнями;
l аналіз останніх досліджень та
публікацій, у яких започатковано
розв’язання проблеми і на які спирається автор; виділення не виріше них ра ні ше час тин за галь ної
проблеми, котрим присвячується
стаття;
l постановка завдання;
l виклад основного матеріалу
дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
l висновки за результатами проведеного дослідження та перспективи подальших розвідок.
Вимоги до оформлення.
Обсяг статті — 10–14 сторінок
(шрифт Times New Roman, 12 кегль,
міжрядковий інтервал — 1,5).
Рисунки, таблиці, графіки та діаграми подаються у вигляді, що дозво ляє їх ко ри гу ван ня (Word,
Excel — 982003), і мають бути
чорнобілими. Не допускається розміщення у статті сканованих з інших видань таблиць, графіків, діаграм та рисунків. Послідовна нумерація рисунків і таблиць арабськими цифрами (Рис. 1; Табл. 1), а також посилання на них у тексті —
обов’язкові.

Адреса редакції:
Україна, 01030, м. Київ,
вул. І. Франка, 15.
Тел.: (044) 2340302,
Тел./Факс: (044) 4548628
Email: prat1@gala.net
Над випуском працювали:
Д. Верба —
науковий редактор
І. Фальковська —
літературний редактор,
коректор
О. Терещенко —
комп’ютерний набір
Г. Тихомирова — дизайн,
комп’ютерна верстка
Набір, верстка фірми «Праця»
Надруковано в друкарні фірми «ВІПОЛ».
Адреса: ЗАТ «ВІПОЛ», ДК № 15.
03151. Київ, вул. Волинська, 60.
Замовлення №
Наклад 1275 пр.

