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Вимоги до оформлення статей  
 

1. Текст статті друкується в редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman з вирівнюванням по 
ширині сторінки. Міжстроковий інтервал – одинарний. Розмір шрифту – 12 пт. Усі поля сторінки – 2 см. Абзац – 
1 см. 
2. На першій сторінці статті у лівому верхньому кутку без відступу необхідно вказати індекс УДК. У 
наступному рядку по центру – назву публікації. Пустий рядок. Зліва, без відступу, вказати прізвища та ініціали 
авторів (напроти кожного автора по правій стороні вказати електронну адресу). На наступному рядку курсивом 
вказується назва вищого навчального закладу. Пустий рядок. Анотація розміщується по центру без відступу. 
Пустий рядок. Текст статті. 
3. При наборі формул використовується Редактор формул (Microsoft Equations). 
4. Таблиці та рисунки мають бути виконані чітко, пронумеровані та розміщені після посилань на них у тексті. 
Не слід повторювати одні й ті ж відомості в тексті, підписах до рисунків і таблиць. 
5. Обсяг статті, включаючи таблиці, рисунки та список літератури, не повинен перевищувати 3 сторінок та 
2Мб в електронній версії. 

Матеріали, які не відповідають вимогам до оформлення, мають значні граматичні та орфографічні помилки, 
будуть повернуті авторам на редагування. 
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Рисунок 1 – Назва рисунку 

 

Таблиця 1 – Назва таблиці 
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,  (1) 

де  P – активна потужність, Вт; 

І – струм навантаження (рис. 1); 

 R – активний опір, Ом. 

 

Висновок. ... 

Список використаних джерел. 
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