
ДО УВАГИ АВТОРІВ 

Стаття має відповідати тематичному спрямуванню збірника і включати структур1. 
ні елементи відповідно до п. 3 постанови Вищої атестаційної комісії України 
“Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК Украї
ни” від 15.01.2003 № 705/1.

Мова публікації – українська.2. 
Матеріали подаються автором до редакційної колегії збірника (3. м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 38–44, к. 924) надрукованими у двох примірниках та  
в електрон ному вигляді або надсилаються електронною поштою на адресу: 
redactor@afu.kiev.ua.

До авторського оригіналу обов’язково додаються анотація (на 250–350 знаків) 4. 
та ключові слова українською та англійською мовами.

Обсяг статті повинен становити 8–12 сто  рінок формату А4, набраних шриф5. 
том “Times New Roman”, 12 кеглем, через 1,5 інтервалу, всі поля – 2 см. 

Всі дані у таблиці слід набирати шрифтом “Times New Roman”, 10 кеглем.  6. 
Ширина таблиць та ілюстрацій не повинна перевищувати 130 мм за умови вер
тикального їх розташування та 210 мм – горизонтального. 

Виклад статті має бути чітким, стислим, кількість таблиць, формул та ілюстра7. 
цій (схеми, рисунки, графіки, діаграми) – мінімальною.

За наявності ілюстрацій повинні додатково надаватися файли тих програм, за 8. 
допомогою яких вони були створені. Наприклад, якщо ілюстрації виконані в 
програмі MS Excel, то до основного файлу у фоматі *.doc слід додатково надати 
файли у форматі *.xls, якщо ілюстрації зіскановані – у форматі *.tif  або *.jpg.

Обов’язковими є посилання на джерела використаних матеріалів (виноски 9. 
посторінкові із наскрізною нумерацією), оформлені згідно з вимогами бібліо
графічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

У відомостях про автора має зазначатися така інформація: прізвище, ім’я та по 10. 
батькові; науковий ступінь, учене звання, посада за основним місцем роботи; 
контактні телефони, поштова та електрон на адреси.

Редакція залишає за собою право скорочувати статті, повертати їх на доопра11. 
цювання, а в разі негативної рецензії – відхиляти.

Рукописні матеріали та статті, оформлені не у відповідності з вказаними вище 12. 
вимогами, редакцією не розглядатимуться.

Публікації збірника захищені міжнародним законодавством і не можуть бути 13. 
відтворені в будьякій формі без дозволу видавця.

До друку приймаються статті, написані спеціально для збірника “Наукові 14. 
праці НДФІ”.
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