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затвердженого ВАК України.
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розташування – центроване. Номер формули – справа у круглих дужках.
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Розташування матеріалу статті
Номер УДК: розмір шрифту – 11 пт, написання – звичайне, розташування – зліва.
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Назва статті: розмір шрифту – 12 пт, написання – великими літерами, жирне, розташування –
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Текст статті: розмір шрифту – 12 пт, написання – звичайне, розташування – по ширині. Слова
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