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вимоГи до статеЙ

До друку приймаються оригінальні статті, 
неопубліковані в інших виданнях. Матеріали 
повинні відповідати тематичній спрямованості 
журналу. 

до редакЦії Подаються:

•  два примірники рукопису, підписані авто- 
ром(ами), а також стаття в електронному 
форматі (приймається файл на CD-диску або 
надісланий на e-mail редакції);

•  рецензія на статтю від наукового фахівця, 
засвідчена печаткою організації.

Стаття повинна відповідати вимогам до 
написання наукових досліджень, що може 
бути відображено в таких рубриках:
•  вступ;
•  постановка проблеми (мета дослідження);
•  аналіз використаних публікацій;
•  виклад основного матеріалу; 
•  висновки. 

розглядаються статті обсягом в серед-
ньому 15-25 тисяч знаків. У поданому матеріалі 
обов’язково мають бути вказані: 
•  УДК;
•  назва (не більше 7–10 слів);
•  резюме обсягом 1000–2500 знаків із ключови-

ми словами — 5–10 слів або словосполучень.  
резюме подаються трьома мовами (укра-
їнська, російська, англійська); 

•  список використаних джерел — п’ять і більше 
джерел, також подається бібліографічний 
опис англійською мовою (references); 

•  інформація про авторів. Має бути вказано: 
прізвище, ім’я, по батькові повністю, місце 
роботи та посада або назва навчального за-
кладу (для студентів), робоча адреса, робо-
чий телефон, e-mail усіх авторів; номер ORCID 
(https://orcid.org/register). Для транслітерації 
імен власних користуйтесь Постановою Кабі-
нету Міністрів № 55 від 27 січня 2010 р. “Про 
впорядкування транслітерації українського 
алфавіту латиницею”. інформація про авто-
рів подається трьома мовами (українська, 
російська, англійська);

•  згідно з вимогами дак автори зобов’язані 
надати повний переклад своєї статті англій-
ською мовою. 

Подані статті будуть розміщені на веб-сто-
рінці журналу. 

зразок оформлення статті для друку, 
включаючи оформлення references, є на сайті:  
http://nti.ukrintei.ua.

технічні вимоГи до оФормлення

Стаття пишеться в текстовому редакторі 
Word:
•  тип файлу статті — .doc;
•  шрифт — Times New Roman; розмір шрифту 

(кегль) — 14; міжрядковий інтервал — 1,5;
•  використовуються лапки (“ ”), апостроф від-

повідає шрифту Times New Roman (’); для 
позначення тире використовується знак ко-
роткого тире (–), а не дефісу (-) і не довгого 
тире (—).

рисунки, графіки, діаграми мають бути 
читабельними, контрастними, варто уникати 
блідих кольорів. Оскільки друк журналу чорно-
білий, краще робити рисунки, графіки, діаграми 
чорно-білими чи з відтінками сірого кольору  
або з використанням штрихування.

Дані, представлені в таблицях, графіках то-
що, не повинні дублювати результати, описані 
в статті. 

На таблиці, формули, рисунки мають бути 
посилання в тексті — в круглих дужках (напр.: 
рис. 1, табл. 2). Розміри ілюстрацій не повин-
ні перевищувати розміри друкованої сторінки 
журналу. Усі позначення мають відповідати ді-
ючим ДСТУ. 

таблиці створюються в редакторі Word 
шрифтом Times New Roman, 9 розміром (кег-
лем). Таблиці мають бути пронумеровані (напр.: 
Таблиця 1) та мати назву, що вказується перед 
таблицею по центру.

рисунки повинні мати послідовну нумера-
цію та назву, що вказується під графічним зоб-
раженням (напр.: рис. 1. …).

Діаграми та графіки створюються в програмі 
Excel шрифтом Times New Roman, 10 розміром 
(кеглем) та вставляються в текст.

Фотографічні зображення потрібно готувати 
в графічному редакторі Adobe Photoshop або 
йому подібному (формати файлів — .tif, .bmp, 
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.psd, .jpg). Щільність таких рисунків повинна 
бути не менше 300 dpi (пікселів на дюйм).

Формули в тексті статті пишуться за допо-
могою редактора формул — Microsoft Equation 
та центруються. 

Не можна частину формули писати в тексто-
вому вигляді, а частину — в редакторі формул. 
Розміри шрифтів приймаються за умовчан-
ням редактора формул, їх не можна змінювати  
(не розтягувати і не стискати), вставляти в та-
блиці. Формули в статті мають бути пронуме- 
ровані. 

Номер ставиться справа від формули в 
круглих дужках. Якщо формула займає кілька 

рядків, то її номер наводиться в останньому 
рядку. 

список використаних джерел складається 
відповідно до чинних стандартів з бібліотечної 
та видавничої справи, міжнародних і держав-
ного стандартів, зокрема ДСТУ ГОСТ 7.1:2006  
“Біб ліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання”. У статті 
обо в’язково мають бути посилання на викорис-
тані джерела, вказані в квадратних дужках.

Статті, які не відповідають цим вимогам, 
не публікуються, рукописи матеріалів авторам 
не повертаються. Відповідальність за правиль-
ність, достовірність і точність поданої інформації 
несе автор.
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до уваГи авторів:

До друку приймаються статті українською, російською, англійською мовами.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть автори матеріалів.

Редакція може не поділяти думки авторів, викладені у статтях.

У разі передруку матеріалів — посилання на журнал “Наука, технології, інновації” обов’язкове.
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