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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
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НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»   

До журналу приймаються оригінальні статті, що не публікувалися в інших 

виданнях. Обсяг рукопису – від 5 до 10 повних сторінок. Статті публікуються 

українською, російською та англійською мовами.        

Обов’язкові елементи статті: 

 індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт);

 ініціали та прізвище автора великими літерами у верхньому правому

кутку сторінки (Times New Roman, 12 пт), із зазначенням місця роботи

повністю справа (Times New Roman, 8 пт);

 назва статті великими літерами, по центру (Times New Roman, 12 пт,

жирний); назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих

скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;

 основний текст статті (Times New Roman, 10 пт).

Основний текст статті повинен мати такі виділені елементи: 

- постановка проблеми 

- аналіз останніх досліджень і публікацій 

- формулювання мети дослідження 

- викладення основного матеріалу дослідження 

- висновки 

- список використаної літератури 

Список використаної літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015. 

«БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ Загальні положення та правила складання».  

Після назви статті обов’язково надаються анотації українською, російською 

та англійською мовами (Times New Roman, 10 пт, курсив) (текст ідентичний, обсяг – 

не менше 1800 друкованих знаків, включаючи ключові слова), де вказується назва 

статті, повне ім’я та прізвище автора, характеристика основної проблеми, мети, 

узагальнених результатів та ключові слова. 

Статті подаються у вигляді файла формату doc для Word for Windows у 

незаархівованому вигляді. Шрифт Times New Roman, розмір – 10, інтервал – 

одинарний,  поля:  зліва – 25 мм; справа – 25 мм; зверху – 25 мм; знизу – 25 мм, відступ 

першої строчки – 127 мм, сторінки не пронумеровані. Таблиці слід виконувати в Excel 

чи Word, рисунки потрібно подавати у  чорно-білому варіанті, вони мають бути 

згруповані. Для набору формул використовувати лише редактор формул Microsoft 

Equation 3.0.  

Шрифт у заголовках, текстах, рисунках повинен співпадати. Ілюстрації, 

діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника (Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 №567). 
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