
 Вимоги до оформлення статей Студентського 

наукового вісника 

СНТ (друкований варіант) 

 
 

1. Матеріали для публікації повинні бути написані українською мовою й 

оформлені таким чином:  

- у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (жирний прямий); у кожному 

наступному рядку:  

- (у називному відмінку виділити жирним прямим) Прізвище Ім’я По батькові, 

факультет на якому навчається автор, курс, назва школи у якій навчався автор, 

наукові здобутки автора (участь у конференціях, міжнародних проектах за останній 

час (не більше 2-3)), спектр наукових зацікавлень автора (до 5);  

- (по центру прописними літерами, виділити жирним) НАЗВА СТАТТІ;  

- (по центру виділити жирним) Анотація;  

- (з абзацу) текст анотації українською та англійською мовами;  

- (з абзацу) Ключові слова (укр.): (перелік ключових слів – бажано від трьох 

до восьми, не виділяти жирним);  

- текст статті;  

- (по центру виділити жирним) Список використаних джерел 

- Список використаних джерел оформляється відповідно до стандартів ГОСТ 

7.1–84, ДСТУ 3582–97, ГОСТ 7.12–93. Серед використаних джерел не менше п’яти 

повинні бути іноземними. За для підтримання актуальності статті 60% 

використаних джерел мають бути не старшими за 5 останніх років;  

2. У структурі статті повинні бути відображені обов’язкові елементи згідно з 

вимогами ВАК України до наукових статей, а саме:  

- 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 стаття;  

- формулювання цілей статті (постановка завдання);  

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів;  

- висновки з даного дослідження;  

- перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

3. Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем 

через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см; абзац – 

1,25 см. Назви розділів в тексті статті – по центру, назви підрозділів – з абзацу, 

таблиці – по центру. Не допускається форматування за допомогою пустих рядків.  

4. Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, 

gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). 

Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки 

підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком по центру тексту – 

шрифтом розміру 12 накреслення Курсив (Times New Roman). Всі об’єкти в простих 

рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не 

повинен містити рисунків і/або текста в рамках, рисунків, розсташованих поверх/за 

текстом й т.і., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх 

об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з 

нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, 

PhotoShop та ін.).  

5. Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі Word з розмірами, 

приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. 

Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення п/ж, пряме, а 

нумерація таблиць (якщо їх більше ніжодна) — по правому краю сторінки.  

6. Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (4.0), вирівнюють по 

центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за 

визначенням Word: звичайний – 13 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 6 

пт, великий символ– 14 пт, маленький символ – 10 пт. Елементи формул мають бути 



позначені відповідно до їх функціонального застосування (sin x: sin – функція, х – 

змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у 

формулах повинні записуватись курсивом, за винятком sin, cos, tg, ctg тощо; чисел 

(критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, En тощо; rot, div, grad, const тощо; позначень буквами 

грецького алфавіту або цифрами. Індекси в цих величинах потрібно записувати 

прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами, а курсивом – 

буквами латинського алфавіту. Якщо індекс складається з одного скорочення, то 

крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять 

тільки у проміжних скороченнях, крім останнього. В розмірностях величин як 

букви, так і цифри записують прямим шрифтом, позначення вектора може бути 

виконано двома способами: або буквою, записаною курсивом, зі стрілкою над нею, 

наприклад, або жирною буквою не курсивом.  

7. Стаття має бути набрана в форматі редактора MS Word 2000 і вище. Об’єм 

роботи 4-8 сторінок. 

8. Стаття має бути прорецензована і рекомендована до друку та подаватися з 

рецензією керівника.  

9. Редактор, за погодженням з автором, може скорочувати й редагувати 

матеріал. Відповідальність за зміст статті несе автор. В одному номері може бути 

опублікована тільки одна стаття автора. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вимоги до оформлення статей Студентського 

наукового вісника 

СНТ (електронний варіант) 

 
 

1. Матеріали для електронної версії «Вісника» повинні бути написані 

українською мовою й оформлені таким чином:  

- у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (жирний прямий);  

- (з ліва) фото автора (основна вимога – презентабельність); 

- (з спава) Прізвище Ім’я По батькові (у називному відмінку виділити жирним 

прямим); 

- (шрифт Times New Roman, 14 кеглем через 1 інтервал) факультет на якому 

навчається автор, курс, назва школи у якій навчався автор, наукові здобутки автора 

(участь у конференціях, міжнародних проектах за останній час (не більше 2-3)), 

спектр наукових зацікавлень автора (до 5);  

- (по центру прописними літерами, виділити жирним) НАЗВА СТАТТІ;  

- (з абзацу, по центру шрифт Times New Roman, 12 кеглем через 1 інтервал, 

виділити жирним) текст анотації українською та англійською мовами;  

- текст статті;  

- (по центру виділити жирним) Список використаних джерел 

- Список використаних джерел оформляється відповідно до стандартів ГОСТ 

7.1–84, ДСТУ 3582–97, ГОСТ 7.12–93. Серед використаних джерел не менше п’яти 

повинні бути іноземними. За для підтримання актуальності статті 60% 

використаних джерел мають бути не старшими за 5 останніх років;  

2. У структурі статті повинні бути відображені обов’язкові елементи згідно з 

вимогами ВАК України до наукових статей, а саме:  

- 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 стаття;  

- формулювання цілей статті (постановка завдання);  

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів;  

- висновки з даного дослідження;  

- перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

3. Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем 

через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см; абзац – 

1,25 см. Назви розділів в тексті статті – по центру, назви підрозділів – з абзацу, 

таблиці – по центру. Не допускається форматування за допомогою пустих рядків.  

4. Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, 

gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). 

Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки 

підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком по центру тексту – 

шрифтом розміру 12 накреслення Курсив (Times New Roman). Всі об’єкти в простих 

рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не 

повинен містити рисунків і/або текста в рамках, рисунків, розсташованих поверх/за 

текстом й т.і., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх 

об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з 

нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, 

PhotoShop та ін.).  

5. Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі Word з розмірами, 

приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. 

Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення п/ж, пряме, а 

нумерація таблиць (якщо їх більше ніжодна) — по правому краю сторінки.  

6. Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (4.0), вирівнюють по 

центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за 

визначенням Word: звичайний – 13 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 6 

пт, великий символ– 14 пт, маленький символ – 10 пт. Елементи формул мають бути 



позначені відповідно до їх функціонального застосування (sin x: sin – функція, х – 

змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у 

формулах повинні записуватись курсивом, за винятком sin, cos, tg, ctg тощо; чисел 

(критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, En тощо; rot, div, grad, const тощо; позначень буквами 

грецького алфавіту або цифрами. Індекси в цих величинах потрібно записувати 

прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами, а курсивом – 

буквами латинського алфавіту. Якщо індекс складається з одного скорочення, то 

крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять 

тільки у проміжних скороченнях, крім останнього. В розмірностях величин як 

букви, так і цифри записують прямим шрифтом, позначення вектора може бути 

виконано двома способами:  або буквою, записаною курсивом, зі стрілкою над нею, 

наприклад, або жирною буквою не курсивом.  

7. Стаття має бути набрана в форматі редактора MS Word 2000 і вище. Об’єм 

роботи 4-8 сторінок. 

 8. Стаття має бути прорецензована і рекомендована до друку та подаватися з 

рецензією керівника.  

9. Редактор, за погодженням з автором, може скорочувати й редагувати 

матеріал. Відповідальність за зміст статті несе автор. В одному номері може бути 

опублікована тільки одна стаття автора. 

 


