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1) наукову статтю на українській, російській чи англійській мові (назва
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російською / українською та англійською мовами.

У статті повинні міститись (із виділенням у тексті) наступні
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науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
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- формулювання цілей статті (постановка завдання);
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розвідок у даному напрямку.
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