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редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows).
4.
Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова українською, російською та
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тематичний розділ журналу;
- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання та назва статті трьома мовами
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