
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні студенти, магістранти, аспіранти й викладачі! Навчально-науковий 

інститут культури і мистецтв Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка щорічно видає збірник наукових 

праць «МИСТЕЦЬКІ ПОШУКИ», в якому висвітлюються актуальні 

питання теорії та методики мистецької освіти, історії культури та 

мистецтвознавства.  

Наукові статті, відповідно до вимог ВАК України, повинні містити такі 

складові: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і 

публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається 

автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка 

завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження. 

З метою дотримання зазначених вище вимог слід жирним шрифтом виділити 

такі елементи статті:  

- постановка проблеми; 

- аналіз актуальних досліджень; 

- мета статті; 

- виклад основного матеріалу; 

- висновки. 

Мова викладу матеріалу: українська. Обсяг статті, включно зі списком 

використаної літератури, повинен становити не менше 5 сторінок 

формату А 4. Шрифт – Times New Roman. Відстань між рядками – 1, 5 

інтервали комп’ютерного стандарту; кегель – 14; абзацний відступ – 1, 25; 

поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 30 мм, праворуч – 20 мм. Кількість 

рядків на одній сторінці – до 30. 

На першій сторінці у правому верхньому куті жирним шрифтом вказуються 

ініціали та прізвище. Нижче курсивом – науковий ступінь, вчене (творче) 

звання, посада, назва кафедри. Назва статті – великими жирними літерами по 

центру.  

Анотація (6 – 8 рядків) та ключові слова (5 – 7) українською мовою. Анотації 

друкуються інтервалом 1, кегель 14, курсивом. Посилання на використані 

джерела подаються у квадратних дужках [2, с. 123]. Посилання на декілька 



наукових видань одночасно подаються таким чином: [5, c. 192; 3; 7, с. 48–55]. 

Список використаних джерел мовою оригіналу складається через 1 інтервал, 

кегель 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під 

заголовком: «ЛІТЕРАТУРА». Список використаних джерел інформації має 

бути оформлений відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 «Бібліографічне посилання: загальні положення та правила 

складання».  

При поданні статті до друку авторам слід дотримуватися таких вимог: не 

здійснювати ущільнення або розрідження інтервалів між літерами; не 

відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами; 

використовувати символи за зразком: лапки «…», дефіс (-), тире (–), 

апостроф (’); між ініціалами та прізвищем ставити нерозривний пробіл 

(Ctrl+Shift+пробіл); використовувати формат файлу для відправки в 

редакцію DOC. Сторінки рукопису не нумеруються. Підписи до рисунків, 

схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. 

Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де 

вони згадані вперше, або на наступній сторінці. 

 

Текст статті слід надсилати на електронну пошту mistectvo2021@ukr.net  

 

Назва файлу має відповідати прізвищу автора (Іванова. Стаття. doc.) 
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