
ВИМОГИ 
до оформления матеріалів статей, що подаються авторами до журналу 

«Наукові записки НаУКМА» 
(схвалені Видавничою радою НаУКМА від 2002 р.) 

Статті в журналі «Наукові записки НаУКМА» публікуються українською або 
англійською мовами. 

Матеріали статей, що подаються авторами до журналу «Наукові записки НаУКМА» 
для публікації, мають бути оформлені в такій послідовності: 

1. Шифр УДК (зліва). 
2. Прізвища та ініціали автора/авторiв (зліва), (Петренко А. I., Горобець Л. Г.). 
3. Назва статті великими літерами. 
4. Коротке резюме статті українською (англійською) мовою не більше 10-12 

рядків. 
5. Стаття. 
6. Посилання. 
7. Коротке резюме англійською (українською) мовою. 

 
Слово «Література» або «Примітки» не пишеться, а одразу йдуть посилання. Усі 

посилання мають бути подані мовою оригіналу та пронумеровані. У тексті бібліографічні 
посилання відображаються цифрами у квадратних дужках у порядку їх зростання за 
логікою викладу змісту. 
  

Список літератури подається відповідно до вимог Державного стандарту 7.1-84  
Матеріали роботи подаються в комп'ютерному нa6opi на дискеті 3.5” та 

роздруковані на папеpi. Повна індентичність роздруківки й електронного файла 
обов'язкова. Текст набирається в програмі MS Word (версія від 97 i вище). Основна 
гарнітура набору - Times New Roman. При використані спеціальних шрифтів необхідно їх 
додавати разом з файлом. 

Для набору математичних формул обов'язково використовувати формульний 
редактор MS Word або Math Type 4.0. 

Рівняння та формули слід відділяти від тексту вільними рядками. Нумерувати слід 
лише тi формули, на які є посилання в наступному тексті. У формулах латинські символи - 
змінні та константи - необхідно набирати курсивом (х, у, min), грецькі та скорочення  (α, 
β, cos, sin, tg,...) - прямо, матриці й вектори - напівжирним (A, B). 

Оскільки друк чорно-білий, не застосовувати колір у графіках, діаграмах тощо. 
Для набору таблиць використовувати вбудований у MS Word табличний редактор. 

Таблиці та графічні об’єкти розміщуються після посилання на них в тексті. 
Оформления таблиць 
 
Таблиця 1. Показники очистки питної води 

   
   
   

 
Усі графічні об'екти, у тому числі імпортовані в текстові файли, слід додавати 

окремо від текстового файла в оригінальному форматі (*.tif, *.eps, *.xls, *.psd, *.cdr, 
*.ppt). При цьому в тексті мають бути чіткі посилання на них i додаватися роздруківка з 
відповідними текстівками та нумерацією.  

Оформления рисунків 
Якщо рисунок має дві або більше кривих, то останні позначаються цифрами, 

значения  яких подаються у підпису до рисунку. Під рисунком додається підпис. 



Рис. 1 Ізотерми адсорбції фенолу на активованому вугіллі:  
1 - КАД, 2 - АГ-3, 3 - БАУ. 

Автори статей мають використовувати фізичні одиниці та позначення, прийняті в 
Міжнародній системі одиниць CI (ГОСТ 988677-61), та відносні атомні маси за шкалою 
12С. Назви хімічних сполук подаються тільки за термінологією ЮПАК. Вcі скорочення 
повинні бути розшифровані. 

Вимоги щодо набору статті 
• При наборі не застосовувати для форматування тексту додаткові інтервали 
(просвіт - клавіша «Space» і табулятори - клавіша «Tab»). Особливо це стосується 
початку абзаців. 
• Не використовувати клавішу «Enter» для обриву рядків. 
• Не робити «штучний» перенос слів за допомогою дефіса. 
• Відривати від цифри одиниці вимірювання (грн., %, °С, р. тощо). 
• Відривати від прізвища та один від одного всі ініціали. 
• Слід пам'ятати, що скорочення «млн» i «млрд» пищуться без крапки. 
• Апостроф - це «’» (клавіша «Alt»+ «0146» на цифровій клавіатурі), градус - це 
спеціальний знак «°» (клавіша «Alt» + «0176» на цифровій клавіатурі), а не «о» або 
«0» у верхньому індексі. 
• Лапки слід набирати однакові по вcіx статтях. Бажано використовувати 
поліграфічні лапки - « », а не " ". 
• Тире по тексту, а особливо в списках літератури та виносках, слід набирати 
клавішами «Ctrl» + «Alt» + «мiнус на цифровій клавіатурі» (або за кодом «Alt» + 
«0150»), а не використовувати для цього дефіс. При цьому необхідно пам'ятати, що 
між крапкою та тире, а також між комою та тире не ставиться просвіт (не 
використовується клавша «Space»). 
 
Текст необхідно роздруковувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий, верхній та 

нижній - не менше як 20 мм, правий - не менше як 10 мм. Розмір шрифту 12; інтервал між 
рядками подвійний. Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту. 

Відповідальність за точність викладених у po6oті фактів (даних) та якість 
перекладу несе автор. 

 
У рукописах колективних збірок нумерація сторінок має бути наскрізною, 

починаючи із заголовків структурних частин авторського оригіналу - титульна сторінка, 
редакційна колегія, передмова, розділи, основні заголовки розділів, список використаних 
джерел, додатки, відомості про авторів, зміст. Збірки мають бути підписані відповідальними за 
випуск із позначкою «Цитати  звірено» та «До друку». 


