
Вимоги до статтей  
 

Статті повинні відповідати вимогам постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. 
№ 7-05/1. Граничний обсяг статті для аспірантів та здобувачів – 7-8 с., для докторантів, кандидатів 
та докторів наук – 10-12 с. 

 

Кожна стаття повинна містити таку структуру, елементи якої мають бути виділені 
жирним шрифтом: 
1. Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. 
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується означена стаття. 
3. Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
4. Виклад основного матеріалу дослідження. 
5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

 

Увага! Статті з використанням комп’ютерного українського перекладу, сканування не 
приймаються. 

 

До редколегії журналу текст статті приймається в електронному (назва файлу – транслітерація 
прізвища автора латиною) та роздрукованому вигляді (1 примірник).  

Оформлення й зміст електронної копії повинний бути ідентичним тексту друкованої статті. 
 

На початку кожної статті обов’язково вказується код УДК. 
Далі українською, російською та англійською мовами: прізвище та ініціали автора 

(авторів), посада, назва організації, місто, країна, назва статті, анотація (500 знаків), ключові 
слова.  

Після цього надається текст статті або української, або англійської, або, як виняток для 
зовнішніх авторів, російською мовою. У статті обов’язкове посилання в квадратних дужках на 
літературні джерела (8 та більше), які перелічуються після слова “Література”, за порядком 
посилань на них у тексті або за абеткою.  

Графічний матеріал та фотокартки надаються в окремих файлах у форматах *.tif, *.pcx, *.bmp, 
*.cdr. Формули робляться окремим рядком за допомогою MS Equation. Діаграми – за допомогою 
MS Graph.  

 

У кінці статті наводиться інформація про двох рецензентів із зазначенням ПІБ, наукового 
ступеня, вченого звання, посади, організації та міста розташування організації. 

На кожну статтю треба надіслати дві рецензії фахівця (одна – з установи, одна – 
зовнішня).  

 

Далі подаються відомості про автора (-ів):  
− ПІБ автора (-ів) (ім’я та по батькові повністю); 
− інформація про автора (-ів) (науковий ступінь, посада, місце роботи, місто); 
− коло наукових інтересів (до 200 знаків); 
− фотографія автора (-ів) (ОКРЕМИМ ФАЙЛОМ, у форматах *.jpg, *.tiff, *.png. У Word не 

вставляти!). 
 

У кінці статті необхідно вказати: авторський знак (), прізвище (-ща) автора (-ів), рік 
написання статті та дату надходження її до редакції (число, місяць, рік). 

 

Обов’язково із поданням статті надавати англійський варіант (розширена анотація 
4000 знаків).  

 

Друкування наукових статей у фаховому збірнику здійснюється за рахунок авторів. Вартість 
публікації за серіями (автору надсилається 1 примірник журналу):  

• соціологія, філологія, історія, педагогіка, економіка, екологія, державне управління, 
політологія – 160 грн.;  

• техногенна безпека, комп’ютерні технології – 190 грн.  
 



Статті необхідно оформити наступним чином:  
Розмір паперу – A4 (210x297 мм). 
Поля:  верхнє – 2,5 см, 
  ліве –   2,5 см, 
  праве – 2,5 см, 
  нижнє – 2 см. 
 

Текст статті оформлюється в одну колонку. Без переносів слів. Без нумерації сторінок. 
Шрифт – Times New Roman.  
Розмір шрифту 12 пунктів.  
Міжрядковий інтервал – 1,5. 
Вирівнювання тексту – по ширині. 
Абзацний відступ – 0,5 см. 
 

Малюнки до статті подаються у вигляді файлів з розширенням *.TIF або *.JPG (сіре зображення, 
300 dpi, масштаб 1:1). Малюнки повинні бути пронумеровані. 

Подмалюнковий надпис виконується на відстані одного рядка від малюнка, без абзацу, 12pt Times 
New Roman, жирний, вирівнювання по центру. 

 

Таблиці повинні бути пронумеровані: Таблиця 1, Таблиця 2, …. і т.д. Слово «Таблиця» 
оформлюється: без абзацу, вирівнювання по правому краю, 12pt Times New Roman, курсив. Заголовок 
таблиці оформлюється: без абзацу, вирівнювання по центру, 12pt Times New Roman, жирний. Ніякі 
скорочення слів, крім загальноприйнятих, у таблицях не допускаються. 

 

Формули набираються у редакторі формул MS Equation 2.0, 2.01 або MathType. Використовувати 
для набору формул графічні об’єкти, кадри та таблиці – забороняється.  

Формули та позначення набирати за допомогою редактора формул як окремий об’єкт розміром: 
звичайний – 10 пт, великий індекс – 8 пт, малий індекс – 7 пт, великий символ – 15 пт, малий символ – 
9 пт. 

Формула розташовується по центру (без абзацу) рядка, нумерація цифрова, наскрізна. Номер 
формули у круглих дужках розташовується по правому краю сторінки на одному рівні з формулою 
або нижче. Формульне віконце примусово розтягувати або стискати не можна. Пояснення значень 
символів та чисельних коефіцієнтів слід розташовувати безпосередньо під формулою, у той 
послідовності, в якій вони представлені у формулі. Кожне значення необхідно пояснювати у новому 
абзаці з відступом 0,5 см. Перший ряд пояснень починають зі слова «де» (без відступу), наприклад: 
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де jP  – загальна маса j-го типу продукту, який необхідно відвантажити; 
j

ix – маса j-го типу продукту в і-му резервуарі; 

{ }0; 1j
ic = – коефіцієнт виключення; 

 

 Списки можуть бути: 
– марковані («–» або «•»), 
– нумеровані: формат номера 12pt Times New Roman, абзац 0,5 см, табуляція після номера 0,75 см. 
 
 


