
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 
Стаття повинна містити наступні розділи: 
ВСТУП (постановка проблеми в загальному виді та її зв’язок з важливими науковими 

або практичними завданнями; аналіз основних публікацій, у яких розпочато вирішення даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка задачі)). 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА (використані матеріали, методи досліджень, опис 
експерименту та ін.). 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
ЗАКЛЮЧНИЙ РОЗДІЛ (висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

вишукувань у даному напрямку). 
Розділи можуть поділятися на підрозділи, наприклад, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

ЧАСТИНА може поділятися на підрозділи ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ, 
ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТУ та ін. 

При підготовці статті бажано, щоб у бібліографічному списку статті було не менше 8 
посилань на літературні джерела, у тому числі бажано посилатися на джерела, опубліковані не 
пізніше 15 років, переважно – не пізніше 10 років. 

Стаття повинна бути набрана в редакторі Microsoft Word, формат А4, обсяг 3-7 
сторінок, поля – з усіх сторін 2 см, шрифт Times New Roman 12, через 1,5 інтервали. 

На першій сторінці у верхньому лівому куті вказується індекс УДК. 
Другий рядок – автори (науковий ступінь, ініціали, прізвище у називному відміннику). 

У третьому рядку у дужках – організація, місто, країна. 
Четвертий пустий рядок – назва статті. 
З п’ятого рядка – основний текст статті з поділом на розділи. 
Рисунки та таблиці розміщуються у тестовому полі, підрисункові підписи розміщують 

під рисунками. Фотографії та рисунки повинні бути чорно-білими та чіткими (для сканованих 
– рекомендовано 300 dpi). 

Після основного тексту розміщують список літератури. Посилання на літературу 
повинні бути оформлені відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. За ним повинен бути 
транслітерований бібліографічний список, який повинен відповідати вимогам ISO 690:2010 
(стиль Harvard) з такими доповненнями: число авторів не обмежується трьома, а вказуються 
усі автори; прізвища авторів друкуються з великої букви далі маленькими; перед ініціалами не 
ставиться кома. Для транслітерації рекомендовано використовувати конвертори 
http://translit.kh.ua/ (Українська транслітерація – онлайн конвертор) та http://translit.ru/ 
(Транслит по-русски) із вибором варіанту конвертування BGN. 

Шаблон оформлення статті можна знайти на сайті інституту за посиланням 
http://ukrniio.pat.ua/pages/zbirnik. 

Паперова копія статті та відомості про авторів повинні бути підписані усіма авторами. 
До статті додаються: 
– Реферат українською, російською та англійською мовами із зазначенням назви статті, 

ініціалів, прізвищ у називному відміннику авторів, організації, міста, країни (на трьох мовах). 
Реферат повинен містити стислий виклад статті, у тому числі мета і завдання дослідження, 
методи вирішення, нові або нестандартні методики експериментальної частини (якщо вони є), 
основні результати, висновок (у явному або неявному вигляді) та перелік ключових слів. Обсяг 
тексту реферату не менше 1800 знаків, ключових слів – від 5 до 15. 

– Відомості про авторів статті із зазначенням особи, якій доручено листування. 
– Супровідний лист, який підписано керівником однієї з установ, де працюють автори. 
Статті, які за оформленням не відповідають цим вимогам, редколегія розглядати не 

буде. 


