4.1. Загальні вимоги
Магістерську роботу друкують за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша білого
паперу формату А4 (210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на
сторінці шрифтом „Times New Roman” розміром – 14 пт.. Можна також використати папір форматів у межах від 203 х 288 до 210 х 297 мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату
АЗ. Магістерська робота подаєтья на захист в твердому переплетенні.
Обсяг основного тексту роботи на здобуття наукового ступеня магістра повинен становити не більше 4,5–7 авторських аркушів. Один авторський аркуш – 40 тисяч друкованих знаків.
Текст роботи необхідно форматувати, залишаючи береги таких розмірів:
лівий – не менше 25 мм,
правий – не менше 10 мм,
верхній – не менше 20 мм,
нижній – не менше 20 мм.
Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність тексту магістерської роботи повинна бути однаковою.
Вписувати в текст магістерської роботи окремі слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна
бути наближеною до щільності основного тексту.
Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання
роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.
Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути
розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок магістерської роботи і розміщують,
як правило, в додатках.
Текст основної частини магістерської роботи поділяють на розділи та підрозділи.
Заголовки структурних частин дисертації «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують
маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не
ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.
Відстань між заголовком і (за винятком заголовку пункту) та текстом повинна дорівнювати 3 інтервалам (18 pt). Приклад оформлення сторінки тексту подано у додатку Л.
Кожну структурну частину магістерської роботи треба починати з нової сторінки.
До загального обсягу магістерської роботи не входять додатки, список використаних
джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації.
На протязі всього тексту повинна бути однообразність термінів, позначень, умовних скорочень та символів.
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