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НАЗВА СТАТТІ ПО ЛІВОМУ КРАЇ ЖИРНИМ ШРИФТОМ НА ВСЕХ
СТРОЧКАХ ЗАГОЛОВКА
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порожній рядок
Основний текст статті набирається шрифтом Times New Roman, розмір 12,
одинарним інтервалом, центрування по ширині з переносами, відступи праворуч і ліворуч
- 0 см, новий рядок – 1.25 см, відступи між абзацами – 0 см. Посилання в тексті
позначаються квадратними дужками [1]. Поля: верхнє – 3 см, нижнє - 2 см, праворуч - 2
см, ліворуч - 2 см; плетіння - 0 см, від краю до верхнього колонтитула 1.8 см, нижнього 0
см; аркуші не нумерувати. Формули набираються в редакторі формул MicroSoft Equation
2.0 (і наступних версіях) розміри шрифту: звичайний – 12 пт; великий індекс – 10 пт;
дрібний індекс–8 пт; великий символ – 14 пт; дрібний символ – 8 пт, вирівнювання по
центрі сторінки:
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де X - розшифровка перемінних; kp ...
Обсяг статті 4...6 повних сторінок, роздрукованих на лазерному (струминному)
принтері в 2-х екземплярах. Крім файлу статті представляються: анотації на українській,
російській, англійській мовах і відомості про авторів.
Малюнки представляються в статтях, повинні бути чорно-білими, посилання на
рисунок - рис.1 або (рис. 2,а).
Рисунки по центру, без обтікання текстом!.
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1 – написи під рисунком; ...5 - ……...
Рис. 1. Назва малюнка з нового рядка, центрування по ширині сторінки, відступ
ліворуч – 0 см.
порожній рядок
Таблиці виконують відповідно до вимог стандарту табл. 1:
Таблиця 1
Назва таблиці по центру
8мм

Необхідно стежити за тим, щоб графічний матеріал і таблиці не виходили за поля
сторінки.
ВИСНОВКИ
1.25
Заголовок ВИСНОВКИ починається з нового рядка, набраними прописними
літерами шрифтом Times New Roman (звичайний) розміром 12 пт, вирівнювання по
центру. Вирівнювання основного тексту висновку – по ширині.
порожній рядок
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ЛІТЕРАТУРА

1. Список літератури озаглавлюється словом ЛІТЕРАТУРА, розміром 12 пт прописними буквами
по центру сторінки. Нижче розміром 10 пт кожне найменування з вирівнюванням по ширині
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