
ДО  УВАГИ  АВТОРІВ! 

У журналі "Проблеми програмування" публікуються наукові матеріали, які раніше не 

публікувалися в інших  виданнях. 

Мова статті: українська, англійська.* Обсяг статті - від 6 до16 сторінок формату А4. 

           Документ зберігається у форматі doc або docx. Ім'я подається транслітерацією, як 

прізвище автора (авторів), наприклад, “Petrenko.doc”. 

Автори можуть користуватися електронною поштою і також телефаксом для ділової 

переписки та передачі до редакції тексту статті та правки при коректурі. E-mail редакції: 

alengoro@isofts.kiev.ua. FAX: +380 (44) 526 6263, Телефон: 526 5065. 

1. Оформлення файлу з текстом статті. 

При підготовці файлу використовуються: стиль нормальний (звичайний) або normal; 

шрифт Times New Roman, розмір шрифта 12 пт.; міжрядковий інтервал – 1,0; абзацний 

відступ -1,25 см; вирівнювання – по ширині. У тексті не допускається вирівнювання 

пропусками; розстановка переносів – автоматична. Формат паперу А4, розміри полів 

документа – 20 мм. Текст статті після анотації має бути оформлений у 2 колонки, ширина 

яких – 7,86 см, а пробіл між ними – 1,27 см.  

 2. Послідовність розміщення та оформлення матеріалу статті.  

УДК: індекс за універсальною десятковою класифікацією.  

Автори: ініціали та прізвища авторів, курсив (світлий). 

Заголовок 1 (назва статті): не містить абревіатур та строго відповідає змісту статті. 

Шрифт 15 пт, напівжирний, регістр верхній. 

Анотація (мовою статті): 50-100 слів, не містить абревіатур, зрозумілих із змісту 

статті. Шрифт 10 пт, звичайний.  

Ключові слова (мовою статті): не більше10 слів, не містить абревіатур, зрозумілих із 

змісту статті, подаються в називному відмінку, розділені комами. Шрифт 10 пт, звичайний.  

Заголовок 2 (назва розділу): шрифт 14 пт, напівжирний; абзац із центральним 

вирівнюванням, без переносів. Заголовки нижчого рівня (пункти і т.п.) у самостійний абзац 

не виділяються і проходять першим реченням текстового абзацу, шрифт 12 пт, напівжирний. 

Основний текст статті має такі необхідні елементи:  

постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими або 

практичними завданнями; 

аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато рішення даної проблеми і 

на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 

присвячується дана стаття; 

формулювання цілей статті (постановка задачі); 

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному 

напрямку; 

подяка (за наявності такої). 

Формули створюються в редакторі Microsoft Equation 3.0 або MathType. Формули, на 

які є посилання в тексті, повинні мати наскрізну нумерацію. Номер формули друкується в 

круглих дужках біля краю правого поля. Розмір основного шрифту редактора формул – 12 

пт. Розміри символів у формулах: звичайний – 12 пт, великий індекс – 9 пт, дрібний індекс – 

7 пт, великий символ – 18 пт, дрібний символ – 11пт. Не допускається масштабування 

формульних об´єктів. 

Рисунки мають бути створені вбудованим редактором Word Picture або експортовані з 

прикладних програм Windows у графічних форматах (bmp, pcx, gif, jpg або tif). Рисунки 

розташовуються по центру. Нумерація рисунків здійснюється відповідно до порядку 
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згадування у тексті. Нумеровані підписи розміщуються під рисунком з позначенням «Рис. », 

далі вказується номер рисунка і текст підпису.  

Таблиці мають бути підготовлені стандартним вбудованим в Word інструментарієм 

“Таблиця”. Таблиці нумеруються за порядком згадування. На номер таблиці повинно бути 

посилання в тексті. Номер таблиці вказується в окремому рядку з вирівнюванням по правій 

стороні (наприклад, «Таблиця  1»). Назви таблиць розміщуються над таблицею з 

вирівнюванням по центру. Мінімальний розмір шрифту в таблицях – 11 пт. 

Література: нумерований список джерел згідно ДСТУ 8302:2015 від 01.07.2016 р., 

шрифт 11 пт, відступ: спеціальний, навислий, 0,63 см. Джерела з заголовками на латиниці 

наводяться без перекладу. Інші джерела подаються мовою оригіналу. Приклади оформлення 

бібліографічних посилань згідно з вимогами Harvard Style наведені в багатьох публікаціях, 

наприклад: http://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_referencing_examples_tcm44-39847.pdf 

Дані про авторів: мають починатися рядком “Про авторів:”, напівжирний курсив. 

Далі вказуються для кожного з авторів ПІБ повністю, наукове звання, посада, адреса, 

кількість публікацій в українських виданнях (приблизна), кількість публікацій в зарубіжних 

індексованих виданнях (приблизна), індекс Хірша (за наявності), обов’язково номер ORCID 

(сайт ORCID http://orcid.org/). 

Дані про місце роботи авторів:  починаються рядком “Місце роботи авторів:”, 

напівжирний курсив. Далі вказуються місце роботи, адреса, телефон, факс, електронна 

пошта, контактний телефон. 

3. Оформлення файлу з анотаціями. 

Файл з анотаціями містить інформацію двома мовами (наприклад, якщо стаття 

написана українською мовою, то анотація та ключові слова – англійською і українською 

мовами) та має бути оформлений у дві колонки: УДК (шрифт – 8 пт); назва статті (шрифт – 

12 пт, напівжирний); прізвища та ініціали авторів (шрифт – 12 пт); текст анотації, ключові 

слова (шрифт – 10 пт).  

Вимоги до анотації англійською мовою: обсяг від 100 до 250 слів, інформативність, 

оригінальність (не є калькою української анотації), змістовність (відображає основний зміст 

статті і результати досліджень), структурованість (дотримується логіки опису результатів у 

статті). 

Документ зберігається у форматі doc або docx. Ім´я подається транслітерацією, як 

прізвище автора (авторів), наприклад, “Petrenko_Annot.doc”. 

 
*16.07.2020 р. набули чинності положення Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної». Відповідно до статті 22 «Державна мова у сфері науки» у наукових виданнях 

не повинно бути вміщено матеріалів іншими мовами, окрім державної, англійської та мов ЄС. 

 

 

 

Примітка: Підписний індекс журналу "Проблеми програмування" – 90853. 

http://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_referencing_examples_tcm44-39847.pdf

