
ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ 

для публікації в збірниках наукових праць Військової академії (м. Одеса) 

Вимоги до змісту статей 

За змістом стаття, яка подається до редакції, має відповідати профілю і науково-технічному рівню 

збірника та вимогам наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку 

формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018 № 32, постанови президії ВАК 

України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 

15.01.2003 р. № 7-05/1.    

Зокрема вона має містити такі елементи:  

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними 

завданнями; 

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які 

спирається автор з виокремленням нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття;  

формулювання цілей статті (постановка завдання); 

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 

висновки щодо проведеного дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.  

Текст статті розбивається на згадані вище розділи, які виділяються напівжирним шрифтом. 

Мови видання: українська, російська, англійська. 

Вимоги до набору та оформлення статей 

1. Обсяг статті  повинен становити не більше 20 сторінок формату А4, набраних у редакторі MS 

Word шрифтом «Times New Roman». Параметри сторінки – розмір полів: зверху – 2,5 cм, знизу – 2,5 cм, 

ліве – 2 cм, праве – 2 cм. Сторінки не нумерують. Останню сторінку статті заповнюють не менше, ніж на 

3/4. 

2. УДК – шрифт Times New Roman, кегль 12, вирівнювання по лівому полю без абзацного 

відступу. Пропускається рядок. 

3. Автори (ініціали та прізвище), шрифт Times New Roman, кегль 12, напівжирний, прямий; 

науковий ступінь і вчене звання (оформляється згідно з вимогами про скорочені назви наукових 

ступенів) – шрифт Times New Roman, кегль 12, прямий, вирівнювання по лівому полю без абзацного 

відступу. Немає пропуску рядка. 

4. Назва організації – місця роботи автора (авторів) – шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив, 

вирівнювання по лівому полю без абзацного відступу. Після назви організації через кому вказується 

місто (якщо в назві організації є назва міста, вказувати не потрібно) та країна розміщення організації. 

Пропускається рядок. Якщо автори з різних організацій (установ), то за допомогою надстрочного знаку 

визначають належність автора до організації (установи). 

5. Назва статті –  повинна бути короткою, влучно відображати зміст статті, не містити абревіатур, 

шрифт Times New Roman, кегль 12, прописні напівжирні літери, вирівнювання по центру без абзацного 

відступу, пропускається рядок. 

6. Анотація  –  стислий структурований виклад статті, загальний опис проблеми, що 

розглядається, мету статті, методи дослідження, основні наукові результати та їх теоретичне й 

практичне значення і висновки (мовою основного тексту статті, обсяг – до 10 рядків) – шрифт Times 

New Roman, кегль 10, курсив, вирівнювання за шириною, абзацний відступ 0,75 см, міжрядковий 

інтервал одинарний. Кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією 

англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Кожна публікація 

не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 

знаків, включаючи ключові слова. 

7. Ключові слова – шрифт Times New Roman, кегль 10, курсив, пропускається рядок. 



8. Текст статті розташовують в один стовпчик, відступ першого рядка абзацу – 0,75 см, 

вирівнювання – за шириною тексту, шрифт Times New Roman, кегль 11, накреслення пряме, 

міжрядковий інтервал – 1,2. 

Підзаголовок – кегль 12, накреслення – напівжирне, відступів немає, вирівнювання – по центру. 

Відступ підзаголовків, таблиць, рисунків, формул, від тексту – зверху 6 пт, знизу 6 пт. 

У прямому друкованому тексті використовувати лише кутові (французькі) лапки – «…» 

Посилання на літературу (джерела інформації) зі списку використаних джерел вказується  

у квадратних дужках, за необхідності – з визначенням сторінки, відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, 

наприклад [3, с.54 –55]. 

Забороняється для форматування тексту статті використовувати пропуски, табуляцію і т.п., 

а також встановлювати ручне перенесення. 

Між значеннями величини та значенням одиниць її виміру використовувати нерозривний пропуск 

(Ctrl+Shift+пропуск). 

9. Набір формул – редактор формул Microsoft Equation:  

– змінні, латинські літери – курсив, Times New Roman; 

– стандартні математичні функції, цифри, українські (російські) літери – накреслення пряме, 

Тіmes New Roman; 

– матриці, вектори – напівжирний, накреслення пряме, Times New Roman; 

– грецькі літери, символи – накреслення пряме, Symbol. 

Розміри: звичайний індекс 11 пт, великий індекс 7 пт, малий індекс 6 пт, великий символ 14 пт, 

малий символ 11 пт.  

Виняток становлять, ті символи операторів, що набираються прямим шрифтом, наприклад, 

диференціала d, оператора Лапласа p, уявної одиниці j або i, основи натуральних логарифмів 

e і стандартних функцій, наприклад, cos, arctg, ln, lg, sign і т.п. У десяткових дробах ціла частина 

відділяється комою (а не крапкою). 

Формули центрують, а ті, на які є посилання – нумерують. Номери формул вказують у круглих 

дужках і вирівнюють по правому полю сторінки. 

Забороняється використовувати для набору формул графічні обʼєкти, кадри й таблиці.  

Наприклад: 

Значення суми квадратів відхилень визначають за виразом: 
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ijkX  – квадрат суми чисел кожного ij- го члена дисперсійної системи; 

 Н – середнє значення квадрату суми чисел. 

Таблиця, як правило, розташовується під текстом після першого згадування або на наступній 

сторінці. Якщо таблиця виходить за формат сторінки, її розділяють на частини, при цьому в кожній 

частині повторюють заголовок таблиці. 

Слово «Таблиця» вказують курсивом один раз праворуч над заголовком таблиці, над іншими 

частинами пишуть «Продовження таблиці» зі вказівкою її номера. Назву таблиці вказують по центру 

рядка жирним шрифтом без крапки в кінці. До і після назви таблиці встановлюють інтервали у 6 пт. 

На кожну таблицю має бути посилання у тексті статті.  

Наприклад: 

 

 

 



Таблиця 1 

Результати експериментальних досліджень 

Зразки 
Тривалість, хв. 

20 30 40 50 

Перший 2,1 3,4 3,8 4,5 

Другий 2,4 3,1 4,0 4,8 

Третій 2,2 3,5 3,9 4,6 

Рисунки, діаграми і графіки створюються чорно-білими. Допускається використання діаграм 

і графіків Microsoft Exel у градаціях чорного. Максимальний розмір поля рисунку за шириною не має 

перевищувати 160 мм. 

На кожний рисунок у тексті статті має бути посилання. Рисунки подаються одразу після 

посилання на них в дужках, наприклад, (рис. 1) або в тексті, наприклад, «…як показано на рис. 3». 

Рисунки нумерують і підписують – шрифт Times New Roman, кегль 10, напівжирний, 

вирівнювання – по центру. Розшифрування позначень роблять перед назвою рисунка курсивом. Перед і 

після назви рисунка – інтервал 6 пт. Підписи під рисунком, номери та назви сканованих рисунків 

виконують лише у редакторі Microsoft Word, а не сканують разом з рисунком. 

Не допускаються кольорові та фонові рисунки. 

Наприклад: 

 

10. Оформлюються два списки використаних джерел: перший – відповідно до ДСТУ 

8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання” http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf; 

другий – англійською мовою та латиницею (транслітерацією) – References. (шрифт Times 

New Roman, кегль 11, курсив нахилений). Список використаних джерел (References) повинен 

включати не менш 12 джерел, які видані за останні 10 років. Не менш 50 % джерел 

повинні відноситися до іноземної періодики. Список використаних джерел (References) не 

може включати навчальні підручники, Інтернет посилання на неофіційні сайти та форуми. 

Найбільш доцільно використовувати наукові монографії, статті та матеріали наукових 

конференцій (семінарів), які мають ідентифікатор цифрового об’єкту DOI. Самоцитування 

авторів у списку використаних джерел не повинно бути більш за 15 %. Посилання на 

літературні джерела у тексті статті наводяться у квадратних дужках та відокремлюються 

крапкою з комою, наприклад [4; 7], [3–5].  

Під час подання статті автор повинен гарантувати дійсність наведених джерел та у 

разі необхідності надати їх у редакційну колегію. Якщо джерело інформації має 

ідентифікатор цифрового об’єкту DOI, то він обов’язково наводиться наприкінці опису, 

наприклад https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.5-19  Перевірити наявність ідентифікатора 

цифрового об’єкту DOI статей можна за посиланням https://search.crossref.org/references 

 

 

 

1 − контрольний зразок № 1; 2 − контрольний зразок № 2; 3 − контрольний зразок № 3; 4 − контрольний зразок № 4;5 − контрольний зразок № 5 

Рис. 2. Експериментальні дослідження 
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REFERENCES (Harvard style BSI: British Standards Institution) 

References потрібно приводити окремим блоком, повторюючи послідовність 

попередньо наведеного Списку літератури. Джерела при цьому оформлюються за такими 

основними правилами Harvard style BSI: British Standards Institution:  

– запис завжди починається з прізвища автора, потім, через кому, ініціали (між 

ініціалами пропуски не ставляться), за якими в дужках вказується дата видання; два 

автори відокремлюються “and” без коми; кілька авторів розділяються комами, але останнє 

прізвище повинно бути відокремлено “and” без коми;  

– витяги з публікацій, тобто назви статей журналів, глав в книгах наводять у “лапках”; 

– назва журналу або книги завжди виділяється курсивом;  

– ім’я видавця вказується перед місцем видання;  

– коми використовують для поділу елементів запису;  

– для джерел українською або російською мовою, що наводяться у References, назви 

статей журналів, глав в книгах наводять латиницею (транслітерацією) у “лапках” та 

перекладом на англійську мову в квадратних дужках. Приклад оформлення 

http://nti.ukrintei.ua/?page_id=1845&lang=en 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ ТА REFERENCES 

 Списoк літератури ДСТУ 8302:2015 References Harvard style BSI 

Книга Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній 

сфері: монографія / Г. В. Пєвцов, А. М. 

Гордієнко, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, А. О. 

Феклістов, К. І. Хударковський. – Х.: Вид. Рожко 

С. Г., 2017. – 276 с. 

Pievtsov, H. V., Hordiienko, A. M., Zalkin, S. V., 

Sidchenko, S. O., Feklistov, A. O. and Khudarkovskyi, 

K. I. (2017), “Informatsiino-psykholohichna borotba u 

voiennii sferi ” [The information and psychological 

struggle in the military sphere], Rozhko S. H., 

Kharkiv, 276 p. 

Стаття із 

періодичного 

видання 

Методика розподілу оборонного бюджету 

України / О. М. Семененко, Р. В. Бойко, О. Г. 

Водчиць, С. П. Василенко, Г. Г. Зубрицька, О. І. 

Кремешний // Наука і техніка Повітряних Сил 

Збройних Сил України. – 2017. – № 4(29). – С. 

123-131. DOI: 

https://doi.org/10.30748/nitps.2017.29.17. 

Semenenko, O. M., Boiko, R. V., Vodchyts, O. H., 

Vasylenko, S. P., Zubrytska, H. H. and Kremeshnyi, O. 

I. (2017), “Metodyka rozpodilu oboronnoho biudzhetu 

Ukrainy” [The method of distribution of the defense 

budget of Ukraine], Science and Technology of the Air 

Force of Ukraine, No. 4(29), pp. 123-131. doi: 

https://doi.org/10.30748/nitps.2017. 29.17. 

Дисертація Белозеров И.В. Религиозная политика: дис. … 

канд. ист. наук: 07.00.02; защищена 22.01.02; утв. 

15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. – К., 

2002. – 215 с. 

Belozerov, I. V. (2002), “Relyhyoznaia polytyka: 

dissertation” [The religious policy: dissertation], Kyiv, 

215 p. 

Інтернет 

(електронне 

видання) 

 Романов В. К вопросу о путях 

достижения национальной безопасности в 

условиях глобализации [Електронний ресурс] / 

В. Романов // Безопасность и оборона. – 2016. – 

№ 1(2), С. 7-15. Режим доступу: 

http://www.desecuritate. 

uph.edu.pl/images/De_Securitate_12_2016.pdf. 

Romanov, V. (2016), “K voprosu o putyakh 

dostizheniya natsionalnoy bezopasnosti v usloviyakh 

globalizatsii” [To the question about the ways to 

achieve national security in the context of 

globalization], Security and Defence Journal, No. 1(2), 

pp. 7-15, available at: www.desecuritate.uph.edu.pl/ 

images/De_Securitate_12_2016.pdf (accessed 12 July 

2017). (примітка: при наведенні URL "http://" має 

бути виключено). 

Інтернет 

(офіційний 

сайт без 

авторів 

тексту) 

Офіціальний сайт ITC.UA. Google создала 

доступный набор компьютерного зрения AIY 

Vision Kit на базе Raspberry Pi. Режим доступу: 

https://itc.ua/news/google -sozdala-dostupnyiy-

nabor-kompyuternogo-zreniya-aiy-visionkit-na-

baze-raspberry-pi/. 

The official site of ITC.UA (2018), “Google sozdala 

dostupnyy nabor kompyuternogo zreniya AIY Vision 

Kit na baze Raspberry Pi” [Google has created an 

affordable set of computer vision AIY Vision Kit 

based on Raspberry Pi] available at: 

www.itc.ua/news/google-sozdala-dostupnyiy-

naborkompyuternogo-zreniya-aiy-vision-kit-na-baze-

raspberry-pi/ (accessed 8 November 2018). 

Стандарт ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. 

Науковоінформаційна діяльність. Терміни та 

визначення понять. – К., 2009. – 38 с. 

State Standard of Ukraine (2009), “5034:2008 

Informatsiia i dokumentatsiia. Naukovo-informatsiina 

diialnist. Terminy ta vyznachennia poniat” [5034:2008 

Information and documentation. Scientific and 

informational activity. Terms and definitions], Kyiv, 

38 p. 

Закон Закон України “Про державно-приватне 

партнерство № 2404-VI від 01.07.2010 р.” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17. 

The Law of Ukraine (2010), “Pro derzhavno-pryvatne 

partnerstvo No. 2404-VI vid 01.07.2010” [About 

public-private partnership No. 2404-VI dated 

01.07.2010], available at: 

www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 

http://nti.ukrintei.ua/?page_id=1845&lang=en


(accessed 29 August 2016). 

Постанова Постанова Кабінету Міністрів України. “Питання 

оплати праці працівників державних органів № 

15 від 18.01.2017 р.” [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-

%D0%BF. 

The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 

(2017), “Pytannia oplaty pratsi pratsivnykiv 

derzhavnykh orhaniv No. 15 vid 18.01.2017 r.” [The 

issue of pay public employees No. 15 dated 
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11. Наводяться відомості про рецензента (ПІБ, науковийа ступінь, вчене звання, посада, назва 

організації, місто та країна) – шрифт Times New Roman, кегль 11, пропускається рядок. 

12. Переклад назви статті – шрифт Times New Roman, кегль 11, великими напівжирними літерами, 

вирівнювання по центру, прізвищ та імен авторів – шрифт Times New Roman, кегль 11, прямий 

вирівнювання по центру, а також анотації та ключових слів – шрифт Times New Roman, кегль 10, 

курсив, вирівнювання за шириною. Переклад подається двома іншими мовами, крім мови тексту статті 

(наприклад, російською та англійською, якщо стаття написана українською). 

Статті подають у редакцію в електронному вигляді з роздрукованим примірником на папері 

формату А4 з підписом автора (авторів). 

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, належність 

останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат 

з іншомовних джерел (за наявності). 

Обсяг наукової статті, яку автор подає для публікації, – від 0,3 до 0,5 авторських аркуші (12000 – 

20000 друк. знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний посторінковий обсяг статті у паперовому варіанті 

має складати 6–10 сторінок, які оформлені відповідно до наведених вимог.  

На адресу редколегії (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 10; (0482) 63-76-60, дод. 1–15; 4–05 має 

бути надіслано такі матеріали: 

− стаття, оформлена згідно з наведеними вимогами; 

− електронний варіант статті у вигляді файлу формату rtf для Microsoft Word 97 (або пізніша 

версія), а також (обов’язково!) електронний варіант статті у вигляді файлу формату pdf на CD (CD-RW) 

або на електронну скриньку редакційної колегії zbirnyk.vaodesa@ukr.net, назва файлу за прізвищем 

автора (першого з авторів), наприклад, Шевченко.rtf; 

− рецензія на статтю за підписом доктора або кандидата наук, де працює рецензент, якщо автор 

або один з авторів доктор наук рецензія не обов’язкова; 

− експертний висновок про можливість відкритого публікування статті, завірений печаткою 

установи (закладу, організації), де працює автор; 

− дані про автора статті: адреса, посада, організація (установа, заклад), місто та країна, контактний 

телефон, e-mail, подається на окремому аркуші у файлі зі статтею. 

Статті, що не відповідають будь-якій з перелічених вимог, до видання не приймаються. 

Статті, направлені авторам на доопрацювання, має бути повернено до редакції у тижневий термін. 
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