
Спеціалізоване наукове видання 
РВНЗ «Кримський університет культури, мистецтв і туризму» 

«ТАВРІЙСЬКІ СТУДІЇ» 

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ СТАТЕЙ 

Статті, що надаються до Редакційної колегії фахового видання «Таврійські 
студії» мають відповідати встановленим вимогам ВАК України від 15.03.2003 
р. №7-05/1 та мати наступні необхідні елементи у своїй структурі: 
1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 
2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 

розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми; 

3. формулювання мети статті (постановка завдання); 
4. виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 
5. висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень з 

цього напрямку. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
 

Обсяг статі – до 20 тис. знаків (0.5 др. арк.) у форматі Microsoft Word 
(* doc). 

Шрифт – Times New Roman, 14 пт. 
Міжрядковий інтервал - 1.5 
Абзац – відступ 1.25 
Вирівнювання - по ширині  
Інтервал між літерами – «Звичайний» (без ущільнень) 
Розміри полів – ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 

мм. 
Стаття надсилається у друкованому вигляді на адресу редакційної 

колегії в одному примірнику з «мокрими» підписами авторів та електронному 
варіанті  на СD або DVD диску. 

 
Графічні розміри таблиць та малюнків у тексті – 110х170 
Назву таблиці розміщувати ліворуч над формою таблиці.    

 Виклад таблиці починається через 1.5 інтервал від основного тексту. 
Таблиця розташовується під текстом, в якому вперше дано посилання на неї, 
або на наступній сторінці. Таблиця повинна бути виконана лише в книжковій 
орієнтації. Якщо таблиця виходить за формат сторінки, її ділять на частини, при 
цьому в кожній частині повторюють її головку.  

Шрифт таблиць: 9.5 пт. Мінімальний розмір шрифту у таблиці 8 пт. 
Таблиці не повинні перевищувати 11см завширшки. 



Файл зберігати у форматі RTF або DOC. Ім’я файлу подавати 
транслітерацією, як прізвище автора, наприклад. Ivanov 

Елементи заголовку: 
У лівому куті (без абзацного відступу) - УДК  

 наступний рядок – по центру – ініціали та прізвище автора (авторів) 
 наступний рядок – через інтервал великими літерами напівжирним 

шрифтом по центру 
подається назва статті (без точки) 

 наступний рядок – через інтервал – текст анотації (на мові статті) 
 наступний рядок – ключові слова (на мові статті) 
 наступний рядок – через інтервал – виклад матеріалу статті 
 по закінченню статті - через інтервал по центру - Література (Джерела та 

література) 
 після списку використаних джерел – через інтервал – текст анотації та 

ключові слова (англійською, російською або українською мовами) 
Текст Анотації (200-300 знаків з пробілами) друкується маленькими 

літерами, курсивом. 
Ключові слова із тексту статті друкувати маленькими літерами, курсивом, 

через кому 
Список Літератури оформлюється відповідно до вимог ВАК України 

(Бюлетень ВАК України, №3, 2008, с.9-13). 
 
На останній сторінці обов’язково подати відомості про автора із 

зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (повністю), посади, наукового 
ступеня, вченого звання, домашньої адреси, контактних телефонів та 
електронної адреси. 

 
Сторінки статті не нумеруються. 
 
Рецензія на статтю за підписом доктора або кандидата наук (для 

аспірантів, здобувачів та ін.) – є обов’язковою умовою прийому статті до 
розгляду та друку 

 
 
У разі недотримання вимог до оформлення, подані статті опубліковані 

не будуть. 
 

 


