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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ 
у «Віснику Українсько-туркменського  

культурно-освітнього центру» 
 

У червні наступного року планується видання «Вісника Українсько-
туркменського культурно-освітнього центру». Редакційна колегія запрошує Вас взяти 
участь у формуванні нового випуску. Для цього вона чекає на ваші матеріали  
до 20 травня 2018 р. 

Статті подаються українською мовою обсягом 6–10 сторінок. Текст 
оформляється у текстовому редакторі Microsoft Word (у форматі *.doc). Гарнітура: 
Arial, розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1,25 см. 
Усі поля по 2 см.  

Таблиці повинні бути книжкової орієнтації, розмір шрифту 12 пт. Слово 
«Таблиця» друкується з вирівнюванням по правому краю курсивом, під ним назва 
таблиці напівжирним шрифтом з вирівнюванням по центру.  

Назви рисунків (вставка + надпис) подавати під графічними об’єктами з 
вирівнюванням по центру, складні рисунки зі значною кількістю об’єктів, а також 
підписи до них подавати у зв’язаному вигляді (групувати як один об’єкт). Рисунки 
повинні бути вставлені в статтю і додаватися окремо в форматі BMP, TIFF, JPEG.  

Матеріали надсилати на електронну адресу: utkots@gmail.com або подавати 
Н. В. Жидковій в Українсько-туркменський культурно-освітній центр (вул. Садова, 2, 
УДПУ імені Павла Тичини, корп. ғ2, ауд. 114). 

 
ФАЙЛ З ТЕКСТОМ СТАТТІ НАЗИВАТИ ПРІЗВИЩАМИ АВТОРІВ! 

 
Орієнтовна вартість однієї сторінки друку статті – 25 грн.  
Розміщення тексту на сторінці: у першому рядку – назва статті напівжирними 

великими літерами, по центру; нижче, справа – прізвище та ініціали автора (авторів) 
курсивом, посада; після цього через 1 інтервал друкується анотація та ключові слова 
українською і англійською мовою, нижче – основний текст статті з вирівнюванням по 
ширині; в кінці, через 1 міжрядковий інтервал, з вирівнюванням по ширині подається 
список використаних джерел.  

Список використаних джерел оформлюється згідно нового стандарту 
бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  

 
Зразок оформлення статті 

 
ТУРКМЕНІСТАН НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ 

 
Іванов І. І., канд. геогр. наук, доцент кафедри географії  

та методики її навчання  
Ібрагімов Ельдор, студент ІV курсу природничо-географічного факультету  

УДПУ ім. П. Тичини 
 

Анотація (українською мовою, 350–400 символів) 
Ключові слова (українською мовою, 4–6 слів) 

Abstract (англійською мовою, 350–400 символів) 
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Друкується в авторській редакції 

 
 

Автори опублікованих матеріалів  
НЕСУТЬ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
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