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6. Результати дослідження та їх обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
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квадратних дужках.

9. Резюме українською та російською мовами обсягом не більше по 0,5 стор. кожен та ключовими словами. 
Резюме англійською мовою – 2 сторінки.

Текст друкується на стандартному аркуші (формат А4) у редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman 
Cyr, 14 кеґль, інтерліньяж – 1,5 інтервала; поля: зліва і справа 2,5 см, зверху і знизу  3,0 см. 

Таблиці, графіки і мікрофотографії (чорно-білі, обов'язкові для морфологічних робіт – 9x12 см) розміщуються на 
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