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ВИМОГИ 

ДО ЗМІСТУ, СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ

НАУКОВИХ ВИДАНЬ



ВИДИ НАУКОВИХ ВИДАНЬ:

• монографія,

• тези доповідей (повідомлень), 

• наукова стаття,

• матеріали конференції (круглого столу),

• збірник наукових праць. 



Загальні вимоги

Усі наукові видання мають відповідати наступним вимогам:

• Наукові видання повинні мати високий науковий рівень, подані автором власні науково-

обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати, наукові положення, а також

характеризуватися єдністю змісту і свідчити про особистий внесок автора в науку.

• Наукові видання повинні фіксувати науковий пріоритет, забезпечувати первинною науковою

інформацією суспільство, слугувати висвітленню основного змісту і результатів наукового

дослідження.

• Наукові видання повинні відповідати кафедральним та іншим темам досліджень Коледжу.

• При підготовці наукового видання необхідно дотримуватися вимог наукової етики та норм

академічної доброчесності.

• Наукові видання мають відповідати за змістом і формою жанру публікації.

Вимоги до змісту наукового видання

• Змістове наповнення наукового видання повинно вирізнятися чіткістю формулювань і

викладу матеріалу, логікою висвітлення основних ідей, концепцій, висновків.

• Науковий матеріал повинен викладатися систематизовано та структуровано.

• Мовленнєве оформлення змісту наукового видання має відповідати нормам літературної

мови.



Вимоги до структури наукового видання

Структура монографії:
•Титульний аркуш - перша сторінка монографії і слугує основним джерелом бібліографічної

інформації, необхідної для обробки та пошуку документа. Титульний аркуш містить вихідні

дані.

• Анотація - скорочений виклад змісту монографії з основними фактичними відомостями та

висновками. Вона має повну змістовну й частково формальну залежність від первинного

документа. На розсуд автора(ів) анотація подається паралельно українською та англійською

мовами.

•Зміст - це перелік наведених у монографії заголовків рубрик. Заголовки змісту повинні точно

повторювати заголовки в тексті.

•Перелік умовних позначень (за необхідності).

•Вступ. У вступі коротко викладають: оцінку сучасного стану проблеми, відзначаючи практично

розв’язані завдання, прогалини знань, що існують у цій галузі, провідних учених і фахівців

галузі; світові тенденції розв’язання поставлених завдань; актуальність роботи та підставу для її

виконання; мету роботи та галузь застосування; взаємозв’язок з іншими роботами.

•Основна частина. В основній частині має бути вичерпно й повно викладено зміст власних

досліджень. Особливу увагу необхідно приділити новизні роботи.

•Висновки розміщують безпосередньо після викладення основної частини, починаючи з нової

сторінки. У висновках викладаються найбільш важливі наукові та практичні результати

дослідження з урахуванням світових тенденцій вирішення поставлених завдань.

•Література. Бібліографічний опис літератури у монографії оформлюється автором з

урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або одним зі стилів,

віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій.

•Додатки (за наявності).



Вимоги до технічного оформлення монографії

• Формат аркуша − А4.

• Для набору тексту необхідно використовувати шрифт Times New Roman. Розмір

шрифту (кегль) тексту – 14 пт.

• Міжрядковий інтервал – 1,5.

• Абзацний відступ – 1,5 см.

• Вирівнювання основного тексту – по ширині.

• Розміри полів складають: ліве – не менше 20–25 мм, праве – не менше 10 мм;

верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.


