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___________В.М. Кропівний 
 

Вимоги  щодо підготовки статті  для публікації у фаховому збірнику КНТУ 
 

1. Стаття повинна бути підготовлена в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 

(версії 97/2000/ХР/2003). 

 
Файл кожної статті подається на окремому диску або електронною поштою у вигляді файла у 

форматі Word for Windows, архівованого програмою zip, exe і т.і. 

2. Оригінал статті подається в друкованому вигляді (однобічний друк) на аркушах формату А4 з 

підписом автора. 

3. Стаття повинна бути структурована та оформлена відповідно до вимог та рекомендацій “Бюлетеня 

ВАК України” №1 (2003), №3 (2008) та у відповідності з ДСТУ 3008 –95.  

4. Текст статті повинен закінчуватись нижче середини або в кінці сторінки. 

5. Обсяг рукопису 4-6 сторінок для аспірантів, докторантів, здобувачів  та 5-7 для інших авторів 

(українською, російською або англійською мовами), включаючи малюнки і таблиці. Кількість 

авторів статті – не більше 3-х. Один автор може представити одноосібно не більше 1 статті, у 

співавторстві – 2. 

6. Після тексту статті проставляється дата надходження рукопису до редакції (наприклад: 

Одержано  23.12.05). 

Схема організації матеріалу статті: 
1. УДК 

2. Ініціали, прізвище, вчене звання, науковий 

ступінь* або посада автора(ів). 

3. Місце роботи,  місто,  (країна – для іноземців). 

4. Назва статті. 

5. Анотація мовою статті. 

6. Ключові слова. 

7. Ідентично 2,3,4,5,6 російською (українською) 

мовою 

8. Основний текст статті. 

9. Список літератури. 

10. Розширена анотація англійською мовою.  

 згідно ГОСТ 7.12-93 

Перелік матеріалів, що 

представляються до редакції: 

 
1.Стаття (оригінал на папері з підписом 

автора(ів) в 1-му примірнику. 

2. Диск  з  текстом  статті або переслати на  

E-mail: stat_kntu@ukr.net. 

3. Довідка про автора(ів). 

4. Рецензія доктора наук для кандидатів наук та 

кандидатів наук для інших авторів. 

 

Вищевказане представляється до редакції 

вкладеним до файлу. 

 

 

Параметри сторінки: формат А4; поля: верхнє – 2 см; нижнє – 3 см; ліве і праве – 2,5 см; від 

краю до нижнього колонтитула – 2 см. Сторінки не нумеруються! 

Текст статті: шрифт Times New Roman (Cyr). Тест всієї статті повинен мати одинарний 

міжрядковий інтервал. 

УДК  – 12 пт, напівжирний; без абзацного відступу; відступ по вертикалі – 12 пт після. 

Ініціали, прізвище автора(ів)  – 12 пт, напівжирний; без абзацного відступу. 

 Місце роботи, місто (країна)  – 12 пт, курсив; без абзацного відступу; відступ по вертикалі – 18 

пт після. 

 Назва статті  – 20 пт; без абзацного відступу; відступ по вертикалі – 24 пт після. 

 Анотація мовою статті  – 10 пт, абзацний відступ – 1,25 см (до 500 знаків). 

 ключові слова  – 10 пт, напівжирний; без абзацного відступу з маленької літери; відступ по 

вертикалі – 18 пт після. 



Без абзацного відступу 10 пт з нової строки російською (українською) мовою: 

Ініціали, прізвище автора(ів)   

Місце роботи, місто (країна)   

Назва статті  відступ по вертикалі 12 пт після 

 Анотація мовою статті  – 10 пт, абзацний відступ – 1,25 см (до 500 знаків). 

ключові слова  – 10 пт, напівжирний; без абзацного відступу з маленької літери; відступ по 

вертикалі – 12 пт після. 

 Основний текст статті  – 12 пт; абзацний відступ – 1,25 см. 

Міжрядковий інтервал означених елементів статті – одинарний. Розбивка пустими рядками (Enter) 

не допускається. 

Рисунки (схеми, графіки) вставляються як об’єкти по тексту. Вони обов’язково повинні мати 
назву, яка розміщується після рисунка посередині рядка. Пояснення до рисунка (при їх наявності) 
розміщують перед назвою рисунка. Рисунки, зроблені у Word, попередньо необхідно згрупувати.  

 Пояснення до рисунка  – Times New Roman (Cyr), 10 пт; відступ по вертикалі – 6 пт перед. 

 Назва рисунка  – Times New Roman (Cyr), 10 пт; відступ по вертикалі – 6 пт перед і 12 пт після. 

Приклад: 
Рисунок __ - (Назва рисунка) 

 

Формули та їх фрагменти набираються в лише в редакторі формул Microsoft Equation 3.0.  

Параметри: 

 1. Стиль: математичний 2. Розмір – «обычный» 
 
 

 

 

 

 
3. Формули розташовуються посередині рядка за 

допомогою табуляторів, номер формули 

розташовується по правому краю рядка. 

Положення табуляторів: перший – 8 см по 

центру, другий – 16 см по правому краю. 

 Приклад:     формула  (номер формули) 

4. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного 
рядка. 

5. В реченнях з формулами і рівняннями обов’язково розставляються необхідні розділові знаки. 
 

Для набору фрагментів тексту, у якому розташування букв повинно бути пропорційним між 

собою (наприклад, фрагмент програми, файл налаштування), дозволяється використання шрифтів 

Courier New (Courier). Наприклад: 
void Error(char *message) 

{ 

printf("\n%s\n", message); 

exit(EXIT_FAILURE); 

} 

Таблиця(і) розташовується безпосередньо після тексту статті, у якому вона згадується вперше, 
або на наступній сторінці. Розмір таблиці не повинен перевищувати поля друку сторінки. Назва 
таблиці друкується малими літерами (крім першої великої) і розміщується над таблицею; абзацний 
відступ – 1,25 см. 

Приклад:       Таблиця __________ – _________________________________ 
                         номер                   назва таблиці 

 

Перелік літератури розміщується в кінці статті і має назву “Список літератури”. 



Список літератури  – Times New Roman (Cyr), 14 пт; без абзацного відступу; відступ по 

вертикалі – 12 пт перед і 6 пт після. (Згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 – див. Бюлетень ВАК №3 від 

2008 р.) 

 Список літератури   – Times New Roman (Cyr), 10 пт; оформлюється як список. Параметри списку: 

 

Анотація англійською мовою  розташовується в кінці статті, після списку літератури. Перед анотацією 

вказується ім’я та прізвище автора(ів) 10 пт. Курсивом назва організації повністю та назва статті – 

10 пт. жирним. Відступ після списка літератури 18 пт. Шрифт анотацій та абзацний відступ такі ж, 

як і в анотації мовою статті. 

Анотація має складатись з 3-х абзаців : 

 мета статті 1-2 рядки; 

 короткий опис виконаної роботи 5-8 рядків; 

 висновки по роботі 1-2 рядки; 

 перелік ключових слів англійською мовою (Times New Roman, 10 пт.); загальна 

кількість ключових слів – від трьох до семи; 

 

Окремим файлом надсилається переклад анотації на російській (українській) мові. 

 

Структура статті складається з таких елементів: 

1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 

котрим присвячується означена стаття.  

3.  Формулювання цілей статті (постановка завдання). 

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. 

5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.  

(згідно Витягу із наказу  ВАК  Ураїни “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до 

переліків ВАК України”  (Бюлетень ВАК України №1, 2003) 
 
У разі невідповідності оформлення статті приведеним вимогам, стаття повертається 
автору(ам) на доопрацювання. 
 

Методично-організаційний відділ КНТУ,   тел.: (0522) 55-10-49, 4-43,  3-80,  3-23 
 

 

 

                                                 
 Необхідно мати на увазі, що анотації англійською мовою в виданні є для іноземних учених і фахівців основним і, як 

правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті і викладені в ній результати досліджень. Зарубіжні фахівці з 

анотації оцінюють публікацію, визначають свій інтерес до роботи ученого, можуть використовувати її в своїй 

публікації і зробити на неї посилання, відкрити дискусію з автором, запитати повний текст і так далі. 


