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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

УДК  

 

І. П. Прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада 

Повна назва ВНЗ (установи, організації, де працює автор) 
Повна юридична адреса ВНЗ 

І. П. Прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада 

Повна назва ВНЗ (установи, організації, де працює автор) 

Повна юридична адреса ВНЗ 

 

НАЗВА СТАТТІ (мовою оригіналу, до 10 слів) 

 

Анотація (мовою статті) 1800-2000 знаків з пробілами , вирівнювання по ширині сторінки, з абзацним 

відступом 0,5 см.  

Ключові слова: 8-10 слів (мовою статті). 

 

Постановка проблеми. Текст розділу – 
постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Параметри сторінки: всі поля – 2 см. 

Форматування основного тексту статті у дві 

колонки з проміжком 1 см. Абзацний відступ 0,5 

см, шрифт Time New Roman, кегль 10, одинарний 

інтервал. Обсяг статті: 5-10 повних сторінок.. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Текст розділу – аналіз досліджень і публікацій за 

останні 5-7 років в тому числі і іноземних, в яких 

започатковано розв’язання проблеми, що 
розглядається автором, виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття.  

Постановка завдання та його вирішення. 
Текст розділу – формулювання цілей статті 

(постановка завдання), виклад основного матеріалу 

дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Таблиці подаються в 

книжній орієнтації, повинні мати тематичну назву, 

відцентровані. Довжина таблиці не більше однієї 

сторінки. Для ємких таблиць допускається шрифт 

8–9 pt. Назва таблиці має бути відцентрованою над 
таблицею. Приклад оформлення наведено у 

таблиці 1.  

Таблиця 1 – Назва таблиці 

Поведінка функції  Похибка, % 

x–N 25 – 30 

 
Рівняння мають бути пронумеровані 
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2

V

Ri ,                      (1) 

де 2V  – пояснення. 

 

Рисунки (діаграми, фото та ін.) подаються у 

чорно-білому зображенні після згадування в тексті. 

Назву рисунку розміщують під рисунком й 

відцентровують. Приклад оформлення наведено на 

рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Назва: а – пояснення; б – пояснення 

 

Висновки. Текст розділу – висновки з даного 

дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. 
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PAPER FORMATTING REQUIREMENTS 

UCD 

 

І. І. Іvanov, academic degree, academic title, position 

The name of the institution (organization where the author works) 
street, building, city, country, postal code 

 

PAPER TITLE (in paper language) 

 

Abstract 1800-2000 signs, full text justification, paragraph indentation 0.5 cm. 

Keywords: 8-10 words (in paper language). The word-combination “Keywords” is in bold-faced type. 

 

 

Problem statement. The section text is the prob-

lem setting in general and its connection with the im-

portant scientific or practical tasks. Page setup: all 

fields – 2 cm below. The formatting of the main text in 
two columns with a gap of 1 cm. Paragraph indentation 

0.5 cm., font: Times New Roman, font size 10, single 

line spacing. The volume of an article: 5-10 full pages.  

Analysis of the recent researches and publica-

tions. The section text is the analysis of researches and 

publications for the last 5-7 years including the foreign 

ones in which solution of the problem, considered by 

the author, has been initiated; still unsolved aspects of 

the problem to which the paper is dedicated are identi-

fied.  

Statement of the problem and its solution. The 
section text is the formulation of the paper objectives 

(task setting), presentation of the basic research materi-

al with full justification of the scientific results.  

Tables are presented in the portrait orientation; they 

should have a thematic name, to be centred. The table 

length should not exceed one page. For large tables the 

font 8-9 pt is allowed. The table caption is given above 

the table, in the middle of the text. Before the title and 

after the table a blank line is left. The example of the 

table1.  

Table 1 – Density functions of individual distributions 

Behaviour of function Error, % 

x–N 25 – 30 

 

Figures (diagrams, photos, etc.) are submitted in 
blackand-white image after the reference in the text. 

The captions to the picture are not included, in the mid-

dle of the text. Before the figure and after its title a blank 

line is left. The example of the figure 1. 

  
Figure 1 – Drawing title 

 

Equations should be typed in equation editor Mi-

crosoft Equation, mathematical style, formula size 10 pt. 

Do not place them in the tables. The equations longer 

than 8 cm are divided into blocks (in some cases to fit 
the page width – 17 cm). The equation numbers are giv-

en in parentheses. Before and after the equation a blank 

line is left 
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where 2V  – speed. 

 

Conclusions. The text section is the findings of the 

study and perspectives for further research in this direc-

tion. 
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