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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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 Ri
V2

 ,

(1)

де V 2 – 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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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.
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25 – 30
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where V 2 – speed.
Conclusions. The text section is the findings of the
study and perspectives for further research in this direction.
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blackand-white image after the reference in the text.
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