
ПОСЛІДОВНІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ 

наукового фахового журналу «ART AND DESIGN» 

 

УДК: Times New Roman, кегль – 12 pt, без абзацу, міжрядковий інтервал – 1,5, 

вирівнювання по лівому краю, прописними літерами; 

ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я по-БАТЬКОВІ автора (-ів): Times New Roman, кегль – 12 pt, без 

абзацу, міжрядковий інтервал – 1,5, прописні, вирівнювання по центру; 

Назва установи (закладу): Times New Roman, кегль – 11 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, 

вирівнювання по центру, без абзацу; 

НАЗВА СТАТТІ: Times New Roman, кегль – 12pt, міжрядковий інтервал – 1,5, 

прописні, напівжирні, без абзацу, вирівнювання по центру; 

Порожній рядок. 

Анотація до статті українською мовою: Times New Roman, кегль – 12 pt, курсив, з 

абзацним відступом – 1,25 см., міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання по ширині, назва 

рубрик - напівжирним; 

Рубрики анотації (вся анотація не менше 1500 знаків з пробілами): 

– Мета (кількість знаків – до 200). 

– Методика (кількість знаків – до 300). 

– Результати (кількість знаків – до 900). 

– Наукова новизна (кількість знаків – до 200). 

– Практична значущість (кількість знаків – до 200). 

– Ключові слова: 

Ключові слова анотації українською мовою: назва - напівжирний курсив, Times New 

Roman, кегль – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1, з абзацним відступом – 1,25 см.; перелік 

ключових слів: 5 – 6 слів чи словосполучень, Times New Roman, кегль – 12 pt, вирівнювання 

по ширині; 

Порожній рядок. 

Основний текст статті: Times New Roman, кегль – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, з 

абзацним відступом – 1,25 см., вирівнювання по ширині. 

Редколегія журналу рекомендує таку послідовність структурних елементів текстової 

частини статті відповідно до вимог ДАК України: Вступ; Аналіз попередніх досліджень; 

Постановка завдання (або проблеми); Результати дослідження; Висновки. Назви цих 

розділів виділяються жирним шрифтом. 

Вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

практичними завданнями (5-10 рядків); актуальність і доцільність питання (5-10 рядків). 

Аналіз попередніх досліджень повинен містити оцінку сучасного стану проблеми на 

світовому рівні (містити не менше 5 посилань на періодичні наукові видання, що вийшли за 

останні 5-10 років). 

Постановка завдання (або проблеми) – формулювання цілей статті. Мета статті 

повинна бути сформульована коректно, відповідати вмісту і заголовку статті, містити 

виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття, вона 

випливає з огляду раніше виконаних досліджень (обсяг цієї частини статті 5-10 рядків).  

Результати дослідження – виклад отриманих результатів, матеріалу дослідження (від 

5-6 сторінок тексту).  

Висновки повинні повно і вірно відображати результати дослідження, бути 

лаконічними, конкретними, відповідати меті і назві статті, не бути дослівно дубльованими в 

анотаціях, містити пропозиції для подальших досліджень. У закінченні стисло подаються 

перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. 

Оформлення таблиць: Times New Roman, кегль – 10 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, 

вирівнювання по центру, без абзацу. Згадана в тексті таблиця позначається скорочено (Табл. 

4). Всі таблиці, якщо їх декілька, нумерують арабськими цифрами в межах всього тексту: 

Таблиця 1, Таблиця 2, ...., тощо. Таблиці забезпечують тематичними заголовками, які 



розташовують з правого боку сторінки перед таблицею і пишуть з прописної букви, 

напівжирним, без крапки на кінці. Приклад оформлення назви таблиці: 
Таблиця 1. Назва таблиці 

 

Вміст таблиці: Times New Roman 10/12pt, інтервал 1. Якщо цифрові або інші дані в 

певному елементі таблиці не подають, там обов'язково ставлять прочерк. У разі потреби 

таблиця забезпечується примітками, що поміщаються під таблицею. При перенесенні 

таблиці на наступну сторінку слід пронумерувати графи і продовжити їх нумерацію. Нову 

сторінку почати зі слів «Продовження таблиці 1». Заголовок таблиці не повторюють. Після 

таблиці - порожній рядок. 

Оформлення рисунків. Рисунки (діаграми, фото та ін.) подаються у кольоровому та 

чорно-білому зображенні разом із текстом у місцях посилань на них та обов’язково в 

окремих файлах (*.TIFF, *.jpg та ін.) з роздільністю 300 dpi. Бажана ширина рисунків – 9 см 

або не більше 17 см для карт, схем та інших об’ємних матеріалів. Рисунок має бути 

розташований по центру, без обтікання текстом. Рисунки розміщують „в тексті“, (не в 

таблицях). Символи, підписи, лінії рисунків слід виконувати таким чином, щоб вони гарно 

сприймалися. Підписи до рисунків повинні містити нумерацію в порядку розміщення в 

тексті. 

У тексті на ілюстрацію робляться посилання, що містять порядкові номери, під якими 

ілюстрації поміщені в статті. Всі ілюстрації, якщо їх кілька, нумерують арабськими цифрами 

в межах всього тексту: Рис. 1, Рис. 2, ...., тощо. Якщо в тексті тільки одна ілюстрація, то 

номер їй не привласнюється і слово «Рисунок» не пишуть. Ілюстрації забезпечують 

тематичними заголовками, які розташовують посередині сторінки після рисунку і пишуть з 

прописної букви, напівжирним, без крапки на кінці. Кожну ілюстрацію необхідно 

забезпечувати підписом, знизу ілюстрації, розкриваючи його зміст, який повинен відповідати 

основному тексту і самій ілюстрації. В підписі дається, також, розшифровка умовних 

позначень (цифрових та буквених). Після ілюстрації - порожній рядок. Приклад оформлення 

підпису під рисунком: 
 

Рис. 1. Назва рисунка: а – перший рисунок; б – другий рисунок; в -……. 

 

Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній 

редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows). Прості формули та символи, що 

їх складають, набираються за допомогою редактора формул, стиль – математичний (курсив), 

розмір формул – 10 pt. Складні формули набирають у редакторі Microsoft Equation. Формули 

завдовжки понад 8 см розбивають на окремі блоки до 8 см (за окремими винятками – 17 см). 

Формули відокремлюють від тексту зверху та знизу одним інтервалом. Нумерація формул, 

на які є посилання в тексті, – справа в дужках. Усі фізичні величини подаються в системі СІ. 

Цілі частини від десяткових відокремлюються комою. Формули набираються в редакторі 

формул MathType та розташовуються по центру (без абзацу) рядка, нумерація цифрова, 

наскрізна. Номер формули (у круглих дужках, Times New Roman, кегль – 12 pt) 

розташовується по правому краї сторінки на одному рівні з формулою. Пояснення значень 

символів і числових коефіцієнтів розташовують безпосередньо під формулою, у тій 

послідовності, у якій вони представлені у формулі. Кожне значення необхідно пояснювати в 

новому абзаці з відступом 75 мм. Перший ряд пояснень начитають зі слова «де» (без 

відступу). 

Аннотация – російською мовою. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ: Times New Roman, кегль – 12pt, міжрядковий інтервал – 1, 

прописні, напівжирні, без абзацу, вирівнювання по ширині. 

ФАМИЛИЯ И.О. автора (-ов): Times New Roman, кегль – 12 pt, прописні, міжрядковий 

інтервал – 1, з абзацним відступом – 1,25 см, вирівнювання по ширині. 

Найменование организации: Times New Roman, кегль – 12 pt, курсив, міжрядковий 

інтервал – 1, з абзацним відступом – 1,25 см, вирівнювання по ширині. 



Анотація до статті російською мовою: Times New Roman, кегль – 12 pt, з абзацним 

відступом – 1,25 см, міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання по ширині, назва рубрик – 

напівжирним. 

Рубрики анотації: 

– Цель (до 200 знаків). 

– Методика (до 300 знаків). 

– Результаты (до 900 знаків). 

– Научная новизна (до 200 знаків). 

– Практическая значимость до 200 знаків). 

– Ключевые слова:  

Ключові слова анотації російською мовою: назва - напівжирний, Times New Roman, 

кегль – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1, з абзацним відступом – 1,25 см.; перелік ключових 

слів: 5 – 6 слів чи словосполучень, Times New Roman, кегль – 12 pt, курсив, вирівнювання по 

ширині; 

Порожній рядок. 

Annotation – English. 

НАЗВА СТАТТІ: Times New Roman, кегль – 12pt, міжрядковий інтервал – 1, прописні, 

напівжирні, без абзацу, вирівнювання по ширині. 

ПРІЗВИЩЕ І. Б. автора (-ов): Times New Roman, кегль – 12 pt, прописні, міжрядковий 

інтервал – 1, з абзацним відступом – 1,25 см, вирівнювання по ширині. 

Назва установи (закладу): Times New Roman, кегль – 12 pt, курсив, міжрядковий 

інтервал – 1, з абзацним відступом – 1,25 см, вирівнювання по ширині. 

Анотація до статті англійською мовою: Times New Roman, кегль – 12 pt, з абзацним 

відступом – 1,25 см., міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання по ширині, назва рубрик - 

напівжирним; 

Рубрики анотації: 

– Purpose (до 200 знаків). 

– Methodology (до 300 знаків). 

– Results (до 900 знаків). 

– Scientific novelty (до 200 знаків). 

– Practical significance (до 200 знаків). 

– Keywords: 

Ключові слова анотації англійською мовою: назва - напівжирний, Times New Roman, 

кегль – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1, з абзацним відступом – 1,25 см; перелік ключових 

слів: 5 – 6 слів чи словосполучень, Times New Roman, кегль – 12 pt, курсив, вирівнювання по 

ширині. Застосування автоматичного перекладу наукового тексту (статті, анотації, тощо) НЕ 

ДОПУСКАЄТЬСЯ. Переклад (статті, тез, анотації, тощо) має бути належної якості. 

Література подається в кінці статті (розмір символа (кегель) – 12, інтервал – 1). Список 

літератури повинен включати не менше 10-15 посилань. Перелік літературних посилань 

наводиться за алфавітом, а не за порядком згадування у тексті. Бібліографічні 

посилання використаної літератури слід оформлювати згідно зі стандартом «ДСТУ 

8302:2015. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

References повинен бути оформлений згідно стандарту АРА (American Psychological 

Association). 

Посилання на список літератури в тексті позначається цифрою в квадратних дужках 

відповідно до номера у списку літератури, наприклад [5] чи [8; 10]. Якщо в тексті вжито 

цитату, необхідно, окрім посилання на джерело, зазначити сторінку, наприклад [1, с. 54], де 1 

– порядковий номер у списку літератури, 54 – номер сторінки; [7, арк.67], де 7 – порядковий 

номер у списку літератури, 67 – номер аркуша архівної справи. 

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=684
http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=684
http://stp.diit.edu.ua/public/journals/69/Vymohydotrans.pdf
http://stp.diit.edu.ua/public/journals/69/Vymohydotrans.pdf

