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Правила публікації 
 

До публікації приймаються оригінальні матеріали дослідницького та дискусійного характеру обсягом 8 − 12 
сторінок (А4) включно з таблицями, рисунками та списком літератури. Статті (переважно індивідуальні, англійсь-
кою мовою, склад авторів не більше 3, джерел не менше 20) підлягають подвійному рецензуванню, у тому числі 
залученими редакцією незалежними фахівцями, та цифровій ідентифікації DOI. Дописувачі передають видавцеві 
авторське право на тексти та письмові дозволи для відтворення рисунків і таблиць з неопублікованих раніше або 
захищених авторським правом матеріалів. Редакція дотримується етичних норм наукової публікації 

 

До статті додають (uwtech@ukr.net) Заяву про публікацію (7 файлів, зібраних в папку Документи): 
1) інформацію про статтю − форма 1 (word) 
2) довідку про авторів (Статус: h-index, прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь, вчене звання, місце робо-

ти, адреса, посада; Контакти: фото автора (.jpg), мобільний телефон, e-mail, ідентифікатори ORCID та Scopus 
Author ID) − форма 2 (word) 

3) дві зовнішні рецензії − форма 3 
4) експертний висновок – форма 4 
5) угоду про вільне використання авторського права − форма 5 
6) завірений переклад статті англійською мовою 
7) рекомендацію до друку (витяг з протоколу установи, де працює автор) 

 

Вимоги до статті 
Загальні положення: 

 параметри аркуша: формат А4, верхнє та нижнє поля 2,5 см, ліве та праве 2 см; шрифт Times New Roman; 
колонтитули 1,3 см, абзацний відступ 0,5 см; розмір основного тексту 12, анотацій і літератури 11, міжрядковий 
інтервал 1 

 статтю (.doc) форматують у дві колонки по 8 см з проміжком 1 см; встановлюють автоматичне перенесення слів 
 назви таблиць та підписи під рисунками (розмір 11) розміщують ліворуч графічного об’єкту; в кириличних текс-

тах − дублюють англійською (рядком нижче) 
 в списку літератури – не менше 20 посилань (переважно на наукові статті та монографії); після прізвища зазна-

чають рік видання (стандарт АРА) 
 список літератури дублюють англійською; якщо використовується http://translit.net (крім назви джерела, яку пе-

рекладають дослівно), в дужках вказують мову оригіналу, наприклад (in Ukrainian), (in Russian), (in Poland) 
 посилаючись на інтернет-ресурс, слід вказувати повну назву і вихідні дані публікації 
 в кінці англомовних статей дають анотацію російською; в інших статтях – англійською 

 

Структурування: 

 вихідні дані (шрифт Arial): назва рукопису (н/ж, ф.14), ім’я та прізвище автора (курсив, ф.12), місце роботи, 
поштова адреса, e-mail, ідентифікатор ORCID (ф.10); якщо авторів декілька – зазначають цифровими зносками; 
залишають по 5 пустих рядків між верхнім полем аркуша, вихідними даними і основним текстом статті 

 структурні підрозділи статті: 
- АНОТАЦІЯ (не менше 1800 знаків – 0,5 стор. ф.11) 
- КЛЮЧОВІ СЛОВА (5 – 8 слів) 
- ВСТУП 
- МЕТА І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
- РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 
- ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
- ЛІТЕРАТУРА 

 назва статті – інформативна та коротка; структура анотації − аналогічна структурі статті, без використання ско-
рочень та абревіатур, усі пояснення дають в тексті; посилання – не більше 5 джерел в одному місці 

 таблиці та рисунки розміщують після першого згадування про них, а великі (на повну ширину аркуша) − зверху 
або знизу сторінки (не розриваючи одночасно обидві колонки тексту) 

 ілюстрації – у форматах .jpg, .tif з роздільною здатністю не менше 300 dpi 
 

Оформлення: 

 пишуть прямо – цифри, грецькі букви, кирилицю, тригонометричні функції (tan, sin та ін.), усталені вирази 
(max, const та ін.), хімічні елементи; курсивом – англійські символи формул, римські цифри, номери експлікації 

 між формулами, рисунками, таблицями і текстом залишають по 1 пустому рядку 
 формули (розміром 12-9-7-16-12) набирають в MathType і центрують; нумерація – праворуч колонки; таблиці і 

рисунки – не перевищують область друку аркуша 
 скорочені слова «Tабл.» (Table), «Рис.» (Fig.) пишуть з великої букви (в тексті – світло, в назві – н/ж); текст на 

полі рисунків зводять до мінімуму, пояснення дають в підписах під рисунками 
 в якості розділових знаків використовують тільки крапку і кому (стандарт АРА); кількість сторінок (діапазон) вка-

зують без їх позначення 
 приклади оформлення статей і архів журналу – див. www.uwtech.at.ua, http://library.knuba.edu.ua/node/867 
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