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чистий рядок - 11 пт
Анотація українською мовою, об'єм – 600-800 знаків для статті, написаної українською
мовою та 1800-1900 знаків для статей, написаних російською або англійською мовами; кегль - 11
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чистий рядок - 11 пт
Оригінал статті або інформаційні матеріали
готуються з використанням редактора Microsoft
Word (версія Word 97-2003) однією з трьох мов:
українською; англійською або російською.
Файли
з
розширенням
*.docх
не
приймаються!
Обсяг статті може становити від 5 до 10
сторінок формату А4 (включаючи рисунки,
формули
і
таблиці),
підготовлених
на
персональному комп’ютері згідно з цими
правилами. Увага! Остання сторінка статті
повинна бути заповнена не менш ніж на ¾
аркуша (без урахування відомостей про
авторів).
Формат аркуша – А4, верхнє, ліве та праве
поля – 2 см, нижнє – 2,5 см, між колонками – 0,5
см. Міжрядковий інтервал – одинарний. Не
використовуйте для форматування тексту
пропуски, табуляцію і тому подібне. Не
встановлюйте ручне перенесення слів, не
використайте колонтитули. Між значенням
величини і одиницею її виміру ставте
нерозривний пропуск (Ctrl+Shift+ пропуск).
УДК – в лівому верхньому куті (кегль –
11 пт)
Стиль авторів (Authors): шрифт Times New
Roman 11pt, напівжирний, без відступу,
вирівнювання зліва. Зліва – ініціали, прізвища
авторів, вчений ступінь (наукове звання і посада
не вказуються). При необхідності допускається
розташувати два прізвища в одному зв’язку.
На першій сторінці (в колонтитулі) зверху
вказують прізвище, ініціали першого автора,
назву журналу, номер і рік видання.
Стиль назви (Title): Шрифт Times New
Roman 11 pt, жирний, розміщення по центру,
великі літери, не допускаються скорочення,

абревіатура та переноси.
Між рядками заголовка статті може бути
інтервал в один рядок розміром 11 pt.
Анотації статті та ключові слова трьома
мовами 11 pt – згідно зі зразком, як показано
вище.
Стиль зивчайного тексту (Normal):
Шрифт Times New Roman розміром 11 pt,
звичайний,
з
одинарним
міжрядковим
інтервалом. Текст розміщується в 2 колонках
відразу після анотації. Відступ між колонками –
5 мм. Абзац – 7,5 мм, автоматична розстановка
переносів.
Стиль рисунків і таблиць (Picture):
Надписи до рисунків і таблиць шрифтом Times
New Roman 11 pt, звичайні, без відступу,
вирівнювання посередині.
Табличний заголовок (кегль - 11 пт) –
обов'язковий.
Рисунки
обов'язково
супроводжуються підписами (кегль – 11 пт),
(див. рис. 1, табл. 1).
Якщо таблиці або рисунки великі за
розміром, їх можна вставляти на всю ширину
сторінки, при цьому бажано розміщувати їх на
початку або в кінці сторінки.
Латинські літери, якими позначені фізичні
чи
математичні
величини,
набираються
курсивом. Прямими в тексті набираються усі
цифри, за винятком позначень на рисунках.
Рисунки і графіки повинні бути оформлені як
окремий об’єкт (файл у форматі jpeg або bmp),
розташований у тексті статті. До і після рисунку,
таблиці або формули – чистий рядок. Між
формулою та поясненням «де» чистого рядку
непотрібно. Крім того, разом з файлом статті
необхідно вислати і рисунки у вигляді окремих
файлів. Назва – Рисунок 1. Не дозволяється

використання у рисунках і таблицях ліній тонше
0,3 мм (1 пт).

і 2; на таблиці – табл. 1, табл. 1 і 2; на літературні
джерела – [1], [1-3, 5].
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Рисунок 1  ТЕД, поперечний розріз
Таблиця 1 – Позначення та назва стандарту
N
Позначення та назва стандарту
з/п
ДСТУ EN 50088:2002 Безпечність
1.
електричних іграшок
ДСТУ EN 71-1:2005 Безпечність
2. іграшок. Частина 1. Механічні та
фізичні властивості
ДСТУ EN 71-2:2005 Безпечність
3.
іграшок. Частина 2. Займистість
…
Стиль формул (Formula): Для оформлення
формул використовуються наступні параметри:
рядкові, прописні грецькі літери та символи –
шрифт Symbol, інші – Times New Roman.
Розміри: звичайний – 12 пт; крупний індекс –
6 пт; дрібний індекс – 5 пт; крупний символ –
16 пт; дрібний символ – 10 пт. Цей стиль
використовується для формул на окремих
рядках. Функції, формули, математичні символи
– курсив, індекси, цифри – звичайні.
Математичні формули створюються у вигляді
окремих
об’єктів
у
редакторі
формул,
розташовуються
по
центру
колонки
і
нумеруються в межах статті, номер формули
розміщується в дужках праворуч від формули.
Більші вирази можна записувати у декілька
рядків. Формули для переносу можливо
розривати на знаках +, –, =, х, повторюючи їх в
обох рядках. Використовувати формули у
вигляді
рисунків
або
фотографій
–
забороняється.
Посилання слід виконувати так: на формули
– (1); (1) і (2); (1) – (4); на рисунки – рис. 1, рис. 1

вим
,
K кут

(1)

де εфакт – фактичне значення коефіцієнту
випромінювальної здатності;
εвим – вимірюване значення коефіцієнту
випромінювальної здатності;
Kкут
–
коефіцієнт
впливу
кута
спостереження.
Перелік
літературних
джерел
розміщується у кінці тексту.
Розмір шрифту – 11 пт. Після відступу
одного порожнього рядка (11 пт) від основного
тексту по центру колонки наводиться заголовок
«Список використаних джерел», а далі після
відступу одного порожнього рядка – перелік
літературних джерел нумерований згідно з
першим посиланням на нього у тексті. В
залежності від кількості авторів і типу видання
джерела оформляються за вимогами стандартів
по-різному.
Відповідно до постанови ВАК України від
15.01.2003 № 7-05/1 текст статті повинен мати
таку структуру:
постановка проблеми в загальному виді і її
зв'язок з важливими науковими або практичними
завданнями; аналіз останніх досягнень і
публікацій,
на
які
спирається
автор;
формулювання мети статті (постановка
завдання); виклад основного матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням
отриманих наукових результатів; висновки з
цього дослідження і перспективи подальших
досліджень в цьому напрямі.
Текст статті розбивається на відповідні
розділи з підзаголовками, які виділені
напівжирним шрифтом.
На останньому аркуші статті після списку
літератури наводяться відомості про рецензента,
авторів і переклад назви статті, прізвищ авторів,
анотації і ключових слів на українську, російську
і англійську мови (окрім основної мови статті) за
зразком (11 кегль, міжрядковий інтервал – 1,0).
Список
літератури
виділяється
підзаголовком «Список використаних джерел»,
має містити від 10 до 15 літературних посилань
на джерела, з яких не менше 10 статей, що
містять результати наукових досліджень за
останні 10 років. Якщо основною мовою статті є
українська або російська, то оформлюється два
списки літератури: перший (список літератури на
мові оригіналу джерела) – відповідно до

ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання:
загальні положення та правила складання»;
другий – на латиниці (транслітерації):
Українські елементи списку літератури
транслітеруємо
з
допомогою
веб-сервісу
translit.kh.ua. Вибрати «Мені потрібна: Латинка»
та стандарт «Паспортний (КМУ 2010)»
Російські елементи списку літератури
транслітеруємо
з
допомогою
веб-сервісу
https://translit.net/ru/. Вибрати варіант «ГОСТ
7.79-2000» та клацнути «в транслит».

Англомовні джерела та іншомовні джерела,
що застосовують латиницю надаються мовою
оригіналу і не транслітеруються.
В англомовних статтях назви джерел, які
написані на кирилиці та їх вихідні дані
перекладаються на англійську мову, а в дужках
наводиться транслітерація посилання з мови
оригіналу із зазначенням якої саме англійською
мовою.
Надійшла до редакції 11.11.2018
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