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елементів: актуальність, огляд джерел, мета, основний матеріал, висновки Текст 
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Збірник включено до Ulrichsweb, контент розміщується на порталі «Наукова періодика України», пошуковій системі 

«Google Scholar», на сайті видавця http://www.newroute.org.ua/arhiv. Публікація у Віснику є друкованою науковою 

працею, що опублікована у вітчизняному науковому періодичному виданні та підтверджує апробацію наукових 

досліджень автора. Збірник не входить до переліку фахових видань України. Надсилаючи наукову статтю Ви 
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https://www.facebook.com/groups/571738650230819 
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