ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
для авторів "Вісника Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка"
У "Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка" (далі – "Вісник") публікуються
оригінальні статті з актуальних питань математичного аналізу, теорії диференціальних рівнянь, математичної фізики, геометрії,
топології, алгебри, теорії ймовірностей, теорії оптимального керування, теоретичної механіки, теорії пружності, механіки рідини та
газу. Статті мають ґрунтуватися на матеріалах оригінальних наукових досліджень. Оглядові статті не приймаються. Питання про
відповідність статті профілю видання вирішується редакційною колегією. Усі матеріали, які надходять до редколегії, рецензуються.
У разі доопрацювання статті авторами на вимогу редакції (після рецензування) разом з переробленим текстом повертається
перший варіант рукопису. При затримці автором понад один місяць первинна дата надходження не зберігається. Відхиливши
рукопис, редакція повертає автору лише один примірник. Рішення щодо включення статті до випуску "Вісника" приймається
редакційною колегією Вісника.
Після виходу у світ усі матеріали реферуються в ”Zentralblatt MATH” (http://www.emis.de/ZMATH). Зміст випуску та анотації
статей розміщено на Web-сторінці Вісника – http://www.mechmat.unuv.kiev.ua/VisnykUniv, а також на сайті Національної бібліотеки
України імені В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VKNU/index.html
Загальні вимоги
До Редакційної колегії "Вісника" подається наступне:

два примірники статті українською мовою, оформлені відповідно до вимог Видавничо-поліграфічного центру "Київський
університет", як наведено нижче;

експертний висновок за підписом керівника установи автора (якщо серед авторів є громадяни України);

позитивна рецензія від установи, яку представляє автор (автори);

електронний носій з текстом статті у форматі текстового редактора MS WORD for Windows. Текст на носії та друкований
примірник мають бути ідентичними;

лист (або е-лист) за підписом автора/авторів, де вони засвідчують, що робота, подана ними в журнал, не опублікована
(ніде, в ніякому вигляді, іншою мовою і т. д.) і що робота не подана у інші видання, іншими виданнями не розглядається і
не прийнята до друку.
Вимоги до оформлення та якості друкованого примірника
Стаття має бути надрукована українською мовою з одного боку аркуша, на білому папері формату А4. Обсяг статті не має
перевищувати восьми сторінок (разом із назвою, анотацією, формулами, таблицями, рисунками та списком літератури). Текст має
бути чітким та однакового рівня чорного кольору. Кожний примірник має бути підписаний автором (авторами). Сторінки
нумеруються олівцем на зворотному боці аркуша. Слід дотримуватися таких умов щодо загального вигляду та розташування
матеріалу статті:
– текст має бути поданий у вигляді файла формату MS Office WORD 2003, не новіше, (*.doc) без застосування стильової
розмітки;
– поля – "Верхнее" 2.54 см, "Нижнее" 2.0 см, "Левое" 1.8 см, "Правое" 1.8 см, "Переплет" 0 см, От края до колонтитула "Верхнего"
1.7 см, "Нижнего" 1.7 см.
– комп'ютерний набір тексту слід здійснювати за такими параметрами:
 шрифт статті – Arial, розмір 9;
 інтервал між рядками – одинарний;
 перед і після назви статті та кожного її розділу має бути пропуск в один рядок;
 відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 0.5 см;
– матеріал статті має бути поданий у такій послідовності:
 класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК); (Arial, 8 pt, Bold);
 відомості про авторів, що містять такі елементи
перший ініціал, прізвище, учений ступінь (якщо він є) або посада (за відсутності вченого ступеня) кожного співавтора (між
ініціалом і прізвищем ставити нерозривний інтервал; ця вимога поширюється й на прізвища, що наводитимуться в
основному тексті статті), місце роботи (назву установи чи організації, їхнє місцезнаходження); (Arial, 8 pt, напівжирний),
адреса електронної пошти (Arial, 8 pt, курсив);
 назва статті (українською, 5–9 слів, відповідна змісту статті, конкретна, без словосполучень на зразок "Дослідження
питання…", "Деякі питання…", "Проблеми…", Шляхи…" тощо і стисло відображає зміст і за формою має бути зручною для
складання бібліографічних описів, бібліографічних покажчиків і здійснення бібліографічного пошуку);), (Arial Black, 10 pt,
звичайний);
 анотація, резюме (українською, російською та англійською, не більше 50 слів, із застосуванням безособових
конструкцій на зразок ..."отримано задовільні результати …"; анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом, після
назви; анотацію українською мовою у виданнях іншими мовами, окрім української, подають після відомостей про дату
надходження авторського оригіналу до редколегії; крім анотації, рекомендовано подавати резюме; резюме подають мовою,
відмінною від мови публікації; якщо резюме подають кількома мовами, то їх розміщують після відомостей про дату
надходження авторського оригіналу до редколегії); (Arial, 8 pt, напівжирний курсив); до англійського тексту має бути
включено назву статті та прізвища і ініціали авторів;
 основний повний текст статті (з таблицями та рисунками);
 список літератури під рубрикою СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (Arial, 7 pt, звичайний);
 дата надходження до редколегії, наприклад, " С т а т т я н а д і й ш л а д о р е д к о л е г і ї 0 9 . 1 1 . 0 5 ". (Arial, 7 pt, напівжирний,
розрядка 1 пт, вирівняна праворуч).
Додаткові вимоги до тексту статті:
– кожну абревіатуру слід уводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення; лише потім
можна користуватися введеною абревіатурою;
– джерела списку літератури подавати в тексті у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6]; при цитуванні конкретні сторінки –
наводити після номера джерела, наприклад: [1, с. 5]); якщо вводиться в тих самих квадратних дужках ще джерело, то воно
відокремлюється від попереднього крапкою з комою (напр., [4, с. 5; 8, с. 10–11]; не подавати в тексті розгорнутих посилань!,
таких як: (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 54);
– усі цитати подавати мовою "Вісника" (незалежно від мови оригіналу), обов'язково супроводжуючи їх посиланнями на джерело
та конкретну сторінку;
– не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті;

–
–
–

–

на всі таблиці й рисунки давати посилання в тексті статті;
усі таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацом тексту);
усі рисунки мають супроводжуватися підписами (знизу від рисунка, окремим абзацом; підпис не має бути елементом рисунка!);
шрифт написів рисунка: Arial, розмір – 8, напівжирний, якість рисунків повинна бути достатньою для відтворення тонких ліній,
градацій віддтінків при чорно-білому друці; редакція залишає за собою право вимагати поліпшення якості рисунків для
отримання задовільної якості чорно-білого друку;
формули у статтях набирати лише за допомогою редактора формул (Microsoft Equation чи MathType Equation), шрифт та
розмір формул (настройки в MathType 4.0):
Define Style:
Text
Function
Variable
L.C.Greek
UC.Greek
Vector-matrix
Number

Times New Roman
Times New Roman
Times New Roman
Symbol
Symbol
Times New Roman
Times New Roman

italic

Define Size:
Full
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Літери латинської абетки, що позначають фізичні величини, подають курсивом, літери грецької – прямим шрифтом. Проте
позначення деяких величин подають прямим шрифтом латинського алфавіту. До них, зокрема, належать позначення:
 чисел подібності – Bi (Біо), Ku (Кирпичова), Pe (Пекле), Re (Рейнолдса) та ін.;
 тригонометричних, гіперболічних, обернених, колових, обернених гіперболічних функцій;
 температури в кельвінах (К) або градусах Цельсія (оС), Фаренгейта (оF), Реомюра (оR);
 умовних математичних скорочень максимуму й мінімуму (max, min), значення величин (opt), сталості величини (const,
idem), знаків границь (Lim, lim), десяткових, натуральних логарифмів з будь-якою основою (lg, ln, log) та ін.;
 хімічних елементів і сполук.
 між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини слід ставити нерозривний інтервал;
 термінологія статті має відповідати стандартам галузі науки та бути звірена зі спеціальними термінологічними словниками
української мови.
Нумерація формули наскрізна по тексту статті, незалежно від розділів, і тільки у разі посилання на них у тексті.
Вимоги до складання списку літератури
Список літератури має бути укладений в алфавітному порядку за прізвищами авторів спочатку за кириличною абеткою, потім
– латинською.
Пристатейні бібліографічні списки (бібліографічний опис у пристатейних бібліографічних списках складають згідно з ДСТУ
ГОСТ 7.1, заголовок бібліографічного запису – згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80); не допускаються посилання на неопубліковані роботи.
Розбиття статті на розділи
Рекомендується розбиття статті на такі розділи: ВСТУП, МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ (для експериментальних робіт), РЕЗУЛЬТАТИ
І ОБГОВОРЕННЯ, ВИСНОВКИ. Наявність розділів ВСТУП та ВИСНОВКИ є обов’язковими. Для теоретичних робіт допускається
вільніше ділення матеріалу на розділи, наприклад, замість розділу МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ рекомендуються розділи ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ, МОДЕЛЬ і тому подібне. Розділи не нумеруються, в назвах розділів усі букви прописні і виділяються напівжирним
шрифтом, вирівнювання по центру. При необхідності розділи діляться на підрозділи. Назви підрозділів друкуються з великої літери
і виділяються напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Перед і після кожного розділу чи підрозділу має бути пропуск в один
рядок. Пристатейним бібліографічним спискам передує рубрика СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Фонди, гранти
Наприкінці тексту статті після пропуску одного рядка, якщо потрібно, вказується назва фонду, який фінансував роботу, і номер
гранту.
Застереження
Неприпустимим є:
– подання матеріалів з недотриманням правил, встановлених видавництвом, до параметрів видань;
– подання перекладів текстів за допомогою програм автоматичного перекладу;
– подання непідготовлених, недопрацьованих авторами "сирих" матеріалів.
– затримання авторами матеріалів, наданих видавництвом для вичитки.
Відомості про авторів
Відомості про авторів заносяться до тексту статті таким чином:
Відкрити меню MS W ORD for W indows ФАЙЛ>СВОЙСТВА, обрати закладку ДОКУМЕНТ та заповнити поля
Название, Автор. У полі Заметки занести ім'я, прізвище, поштову адресу, місце роботи (назву установи чи
організації, їхнє місцезнаходження); будь-які контактні телефони авторів (робочий, мобільний, домашній – за
власним вибором)
Невиконання авторами при оформленні рукопису цих правил може бути підставою для відхилення статті.
Редакція звертає увагу авторів на необхідність додержання граматичних норм мови статті.

