
ВИМОГИ 

до оформлення статті у збірнику наукових праць 

«Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації» 
 

Формат аркуша: А4 (21 × 29,7 см). 

Параметри сторінки (поля): зліва і справа – 2,25 см; зверху – 2 см; знизу – 2,5 см. 

Текст статті: обсягом від 7 до 15 сторінок; шрифт Times New Roman, 12 пт; 

накреслення – пряме; міжрядковий інтервал – одинарний, відступ першого рядка абзацу – 

1 см; вирівнювання – за шириною. 

Остання сторінка статті заповнюється не менш, ніж на 3/4. 

Ілюстрації  доцільно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються 

вперше або на наступній сторінці, у таких форматах як, наприклад: tiff, jpg з роздільною 

здатністю не нижче 300 dpi. Дозволено використання розміру шрифту 10 пт. На всі 

ілюстрації мають бути посилання в тексті. Кожна ілюстрація повинна мати назву, яка 

розміщується під нею, наприклад: «Рисунок 1 – Схема розміщення». Ілюстрації можуть 

відокремлюватися від тексту зверху та знизу одним рядком. Осі координат на графіках 

повинні бути позначені. 

Таблиця розташовується безпосередньо після тексту, у якому вона згадується 

вперше або на наступній сторінці та може відокремлюватися від тексту зверху та знизу 

одним рядком. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. Кожна таблиця повинна 

мати назву та номер (див. рис. 1). Дозволено використання розміру шрифту 10 пт. 
 

 

Рисунок 1 – Приклад оформлення таблиці (згідно ДСТУ 3008) 

Набір формул: редактор формул Microsoft Equation з параметрами: звичайний – 

12 pt, великий – 10 pt, малий – 8 pt, великий індекс – 18 pt, дрібний індекс – 12 pt. Стиль – 

математичний. Порядковий номер формули зазначаються на рівні формули в дужках у 

крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових 

коефіцієнтів, що входять до формули, доцільно наводити безпосередньо під формулою у 

тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, наприклад: 
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де 21,MM – математичне очікування; 
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1 ,  – середньоквадратичне відхилення. 

Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015.  
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Структура статті 

1. УДК  подається окремим рядком, ліворуч. 

2. Ініціали, прізвище (великими літерами), науковий ступінь та вчене звання 

Автора (Авторів) подаються окремим рядком (окремими рядками), ліворуч. 

Відокремлюється від УДК одним рядком. 

3. Назва наукової статті подається великими літерами без відступу першого рядка 

абзацу з вирівнюванням по центру. Шрифт – «Напівжирний». Назва відокремлюється від 

імені та прізвища Автора (Авторів) одним рядком. 

4. Анотація подається обсягом від 250 до 300 слів (не менше 1800 знаків, 

включаючи ключові слова), та відокремлюється одним рядком від її назви. Включає 

характеристику основної теми, проблеми об’єкта, мети та результатів дослідження. 

5. Ключові слова вибираються із тексту наукової статті обсягом від 5 до 8 слів. 

Подаються окремим рядком з абзацу після анотації, позначаючи «Ключові слова:». 

6. Текст наукової статті відокремлюється від ключових слів одним рядком та 

структурується за такими елементами: 

– 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; 

– формулювання цілей статті (постановка завдання); 

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному 

напрямку. 

Текст статті розбивається на відповідні розділи із підзаголовками, які виділені 

напівжирним шрифтом та відокремлюються від попереднього тексту одним рядком.   

Подальші структурні елементи статті подаються шрифтом розміром 10 пт. 

7. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання». Його викладенню передують слова 

«Список використаних джерел».  

8. Дата надходження наукової статті до редакції, наприклад: «Стаття надійшла до 

редакції 12.01.2019». Відокремлюється від списку використаної літератури окремим 

рядком, ліворуч. 

9. Відомості про статтю англійською мовою відокремлюються від дати 

надходження наукової статті до редакції окремим рядком та подаються в такому порядку 

окремими рядками: 

Прізвище, ім'я, науковий ступінь та вчене звання Автора (Авторів) окремим рядком 

(окремими рядками), ліворуч. 

Назва наукової статті великими літерами без відступу першого рядка абзацу з 

вирівнюванням по центру. Шрифт – «Напівжирний» 

Анотація обсягом від 250 до 300 слів (не менше 1800 знаків). 

Ключові слова. 

10. Відомості про Автора (Авторів) вказуються прізвище, ім’я, по-батькові Автора 

(Авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, місто, країна, електронна 

адреса. Відокремлюється від відомостей про статтю англійською мовою одним рядком. 
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Приклад оформлення статті 

УДК 

 

А.А. ГРІШИН, доктор технічних наук, професор,  

Б.Б. ВИННИК, кандидат технічних наук 

 

НАЗВА СТАТТІ 

 

Анотація (українською мовою, обсяг – не менше 1800 знаків включаючи ключові 

слова, відступ першого рядка абзацу – 1 см; вирівнювання – за шириною). 

Ключові слова: від 5 до 8 слів через кому. 

Вступ 

Текст наукової статті відокремлюється від ключових слів одним рядком.  

 

Текст статті розбивається на відповідні розділи із підзаголовками  
Підзаголовки виділені напівжирним шрифтом та відокремлюються від попереднього 

тексту одним рядком. 

Список використаних джерел 

оформлюється згідно з вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».  

 

Стаття надійшла до редакції 14.05.2019. 

 

HRISHYN Anatolii, doctor of technical sciences, professor, 

VYNNYK Borystav, candidate of technical sciences. 
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Annotation (in English, the volume is at least 1800 characters including keywords, the indent of the first line 

of the paragraph is 1 cm, the alignment is in width). 

Keywords: no more than 8 words through commas. 
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