
ДО УВАГИ АВТОРІВ 

 

«Вісник Національної академії наук України» широко висвітлює діяльність НАН 

України, основні проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень, повідомляє про досягнення наукових колективів та окремих учених. 

Журнал публікує найважливіші постанови Президії НАН України, рішення про 

нагородження, премії та призначення, інформацію про широкомасштабні наукові та 

науково-організаційні заходи НАН України. 

Редакція журналу приймає до розгляду аналітичні статті з актуальних питань розвитку 

науки та інноваційної діяльності, огляди про сучасний стан та перспективи досліджень з 

найважливіших галузей природничих, технічних і суспільних наук як в Україні, так і в 

світі, а також наукові повідомлення. Важливо, щоб у рукопису чітко було визначено 

актуальність проблеми, її значущість, окреслено шляхи її розв’язання, об’єктивно та 

неупереджено проаналізовано наявні альтернативні варіанти. Вузькоспеціалізовані статті 

та статті про рядові дослідження, що не становлять загальнонаукового інтересу і не 

містять значущих висновків, не приймаються до розгляду. Редакція не повертає відхилені 

рукописи. 

У журналі друкуються також матеріали, що висвітлюють питання наукознавства, 

історії науки і техніки, діяльності окремих наукових шкіл, інформаційні повідомлення про 

ювілейні, пам’ятні та визначні події наукового життя, рецензії на нові книги тощо. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

Рукопис статті українською мовою (формат doc або docх) та окремо файли рисунків або 

фотографій (формати JPEG, EPS, ТІFF, високої якості) надсилаються в електронному 

вигляді на адресу: visnyk@nas.gov.ua. Обсяг статті не повинен перевищувати 30, а 

огляду – 50 тисяч знаків.  

Необхідно також надати до редакції: два роздрукованих примірники рукопису, що 

підписані всіма авторами; два примірники договору про передачу авторських прав з 

підписами всіх авторів; відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, посада та 

науковий ступінь, місце роботи, телефон, поштова та електронна адреси); супровідні 

листи від усіх організацій, де працюють співавтори статті. 

 

СТРУКТУРА РУКОПИСУ СТАТТІ АБО ОГЛЯДУ 

o індекс УДК (PACS);  

o ініціали та прізвища авторів;  

o назви організацій, де виконана робота, та їх поштові адреси;  

o анотація українською мовою обсягом до 15 рядків, в якій необхідно чітко відобразити 

мету, об'єкт і методи дослідження проблеми, основні висновки;  

o ключові слова (не більше десяти); 

o текст статті разом з таблицями і рисунками; рекомендовано використовувати 

рубрикацію роботи, вказуючи заголовки; текст рукопису (шрифт Times New Roman 

14 пт) друкується через 1,5 інтервали на сторінках формату А4; 

o перелік посилань; 

o авторський переклад англійською та російською мовами заголовка статті, ПІБ авторів, 

назв організацій та їхніх адрес, анотації та ключових слів. 

 


