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Тексти публікацій повинні відповідати таким вимогам: 

 

Наукова публікація має містити такі обов’язкові елементи: 

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями; 

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття; 

• виклад основного матеріалу дослідження та отриманих наукових 

результатів; 

• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з 

даного напряму. 

 

Обсяг статті – до 4 сторінок формату А4. Шрифт Times New Roman 14 

пт. Стиль «Обычный»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 0,75 см; 

вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, 

верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Граничні розміри таблиць та рисунків у 

тексті (104х170) мм2, назву таблиці (курсивом) розміщувати над таблицею 

справа, наприклад, Таблиця 1. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. 

Рисунки відображаються векторною графікою або в нормальній 

читабельності растровою. Підпис розміщувати під рисунком з позначенням, 

наприклад, Рис.1. Назва рисунка. 

Ім’я файлу називати транслітерацією, як прізвище автора, наприклад, 

Рetrenko. 

Елементи заголовку: шифр УДК в першому рядку зліва без абзацного 

відступу; наступний рядок (справа) – ініціали та прізвище автора (авторів); 

наступний рядок – назва статті (по центру).  

В тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього 

використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання). В 

тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками, тире «–» 

(alt+0151) та мінус «-» (alt+0150), які відділяються з обох сторін пропусками. 

Посилання на використані джерела в тексті роблять за зразком: [2, с. 

364-367; 5, с. 127; 7-9; 12], де перше число – номер джерела в списку 

використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон сторінок 

задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою або 

дефісом.  

В кінці статті подається текст: «Список використаних джерел» – по 

центру. 

Список використаних джерел подається за вимогами ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та 
правила складання» У списку слід розрізняти тире (alt+0151) та дефіс. Якщо у 

посиланні вказуються номери сторінок, то у відповідному джерелі списку 

використаних джерел сторінки не вказуються. 

 

http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
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Приклад оформлення статті 

  

УДК… 

І. І. Іванов, студент 3 курсу, 

 

Флора НПП «Подільські Товтри»…. 

Текст статті… Складається із частин: 

• постановка проблеми; 

• виклад основного матеріалу; 

• висновки 

Список використаних джерел 

 


