
Вимоги до оформлення тексту статті: 

1. Рукопис статті українською мовою надсилається до редакції на будь-якому 

електронному носії або електронною поштою (mom@ptima.kiev.ua) у 

форматі RTF (*.rtf) текстового процесора Microsoft Word, а також у двох 

примірниках роздрукованого тексту разом з анотацією, угодою про 

передачу авторських прав на рукопис або експертним висновком та 

довідкою про авторів і відповідним листом від організації, де виконано 

роботу. Рукопис повинен бути завірений підписами авторів. 

2. Обсяг статті до 5 сторінок тексту гарнітурою Times New Roman кеглем 14 

пунктів, інтервалом 1,2 – 1,5 без переносів, кількість ілюстрацій 3 – 5 (в 

одному рисунку допускається 3 – 4 позиції), таблиць 2 – 3. Анотація, назва 

статті та прізвища авторів подаються українською, російською та 

англійською мовами. Таблиці, ілюстрації, підписи до ілюстрацій та перелік 

літератури, крім розміщення у тексті,  надаються в окремих файлах на 

диску. 

3. Послідовність розміщення матеріалу статті: індекс УДК, назва статті, 

ініціали та прізвище автора, повна назва установи, в якій працює автор, 

місто, анотація українською мовою, текст, перелік літератури, анотація 

російською та англійською мовами. 

4. У статті потрібно чітко та послідовно викласти те нове й оригінальне, що 

отримано авторами у результаті досліджень. Слід уникати зайвої 

деталізації; не наводити відомі факти, не повторювати зміст таблиць та 

ілюстрацій у тексті. Позначення технічних параметрів вживати у 

відповідності з нормами Держстандарту; одиниці вимірювання в 

Міжнародній системі одиниць (СІ). Стаття повинна закінчуватись 

узагальненням або висновками. 

5. Формули та позначення у тексті грецькими літерами виконують у рукописі 

за допомогою  редактора формул  текстового процесора Microsoft Word. 



6. Ілюстрації надають окремими файлами на диску. Креслення та схеми у 

форматах векторної графіки Corel Draw (*.cdr), Enhanced Windows Metafile 

(*.emf) або Windows Metafile (*.wmf). Фотографії – у растровому форматі 

TIF із розподільчою властивістю 300 точок/дюйм. Ілюстрації за розміром 

не повинні перевищувати 14 × 12 см, бути чіткими та максимально 

спрощеними. Позначення пояснюються в тексті або підписами до 

ілюстрацій. 

7. Таблиці надають окремими файлами у форматі Microsoft Excel, повинні 

містити тільки необхідну інформацію, бути лаконічними і максимально 

зрозумілими, мати номер у верхньому лівому куті. Біля позначень 

параметра зазначити його розмірність. Посилання на таблиці та ілюстрації 

в тексті обов’язкові. 

8. Перелік літератури мовою оригіналу  наводиться у відповідності з 

послідовним посиланням на роботи у тексті й вимогами Держстандарту. 

Додатково надати список літератури (References) згідно вимог Scopus. 

9. У довідці про авторів потрібно навести прізвища, ім’я та по-батькові усіх 

авторів, їх службові та домашні адреси, посади, вчений ступінь, номери 

телефонів. Авторами вважаються особи (не більше трьох), які брали участь 

у виконанні роботи  в цілому або її головних розділів. Прізвища інших 

виконавців подають у виносці. 

10. Редакція приймає до розгляду статті, оформлені у відповідності з 

викладеними вимогами. 

 


