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Вимоги до оформлення  статті у Віснику НУЛП серії «Теорія та практика будівництва» 

Текст статті набирають у текстовому редакторі Word 2003, 2007 (шрифт -11, інтервал -1,1 

(множник), гарнітура Times New Roman Cyr) відповідно до таких вимог: 

1. Формат видання А4 (210 х 297 мм). 

• відступи: ліворуч - 18 мм, праворуч - 25 мм, зверху - 20 мм, знизу - 27 мм; 

• колонцифра нижня, по центру сторінки, відступ від краю сторінки до колонцифри -17 мм. 
 

2. Основний шрифт: гарнітура Times, кегль 11. Відступ першого рядка - 1 см. Виключка 

(вирівнювання) за відповідним форматом. 

3. Ілюстрації: врозріз сторінки - залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times, 10, п/ц, 

накреслення світле, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих цілих об'єктів. 

Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком, по центру тексту. 
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Рис. 1.  Схема  експериментальної  установки. (10, п/ц,  курсив) 

1 – об’єкт досліджень - всмоктувач; 2 – знімна  стінка; 3, 6 – камери  статичного  тиску…. 

 

4. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Excel for Windows або у MS Word з 

розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 10, заголовок 11. Заголовки 

таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення п/ж, пряме, а нумерація (якщо їх більше ніж 

одна) – по правому краю таблиці накреслення світле, курсивом. 

Таблиця 1(11 пт, курсив) 

Засоби  вимірювання (11пт, п/ж) 

№ п/п Найменування  засобів  вимірювання (10 пт) Характеристики 

1 Барометр-анероїд БАММ, № 8795 8000...106000Па; точність  200Па 

2 Термометр, № 20922 Точність 0,5 
о
С 

5. Формули подають у форматі Equation 2-4, розміщують посередині тексту і нумерують в 

круглих дужках по правому краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний -11 пт, великий індекс 

- 9 пт, маленький індекс - 7 пт, великий символ - 18 пт, маленький символ - 11 пт. 

Приклад: 

Секундна  продуктивність  повітропроводу  за  допомогою  витратомірному  колектора: 

колколкол0 Р
2

FQ ,      (1) 

де: 985,0кол ;  2
кол м00196,0F  (dкол = 50мм);  - густина  повітряного  потоку, кг/м

3
; … 

 

6. Література: в один абзац без заголовка, гарнітура Times, кегль 11, курсив 

7. . Література транслітерована: в один абзац без заголовка, гарнітура Times, кегль 11, 

курсив 

 

1. Гримитлин М.И. Распределение воздуха в помещениях. – М., 1982.-293c.  2.Талиев В.Н. 

Аэродинамика вентиляции. – М., 1979.-370с.  3. Дроздов В.Ф. Отопление и вентиляция. Ч. 2. 

Вентиляция. - М., 1984.-403с.  4. Шепелев. И.А. Воздушные потоки вблизи всасывающих 

отверстий. Труды НИИ санитарной техники, сб.24, 1967.-76с. (11 пт., курсив) 

 

8. СТАТТЯ МАЄ СКЛАДАТИСЯ З ПОВНИХ сторінок і  не повинна перевищувати 10 

сторінок 
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УВАГА!!! Вимоги до подачі рукописів до Вісника Національного університету 

"Львівська політехніка"  

Статті приймають за наявності: 

1. Структури статті яка вимагається для статей  фахових видань (вступ, аналіз останніх 

досліджень, постановка мети і задач досліджень, методика досліджень, результати 

досліджень, висновки) 

2. Для україномовних статей – англомовна анотація разом із ключовими словами не 

менше 1800 знаків та україномовна  анотація разом із ключовими словами не 

менше 900 знаків. 

3. Для англомовних статей – україномовна анотація разом із ключовими словами не 

менше 1800 знаків  та англомовна анотація разом із ключовими словами не менше 

900 знаків. 

4. Перша сторінка статті виділяється лише під анотації та ключові слова, які також 

можуть займати і частину наступної сторінки. 

5. Транслітерований список літератури згідно  Гарвардського стилю оформлення 

списку літератури (BSI) – див. файл зі зразком статті. Додатково пояснення і зразки  

за посиланням: 

http://www.nbuv.gov.ua/node/868  

6. Зовнішньої рецензії, даної доктором або кандидатом наук в одному з провідних ВНЗ 

або наукових (науково-дослідних) закладів, з завіреним підписом. 

7. Внутрішньої рецензії, даної спеціалістами (доктором або кандидатом наук) установи, 

де працює автор, з завіреним підписом. 

8. Роздруку українського варіанту статті (1 прим.) з підписами усіх авторів статті та 

керівника кафедри на останній сторінці. 

9. Електронних варіантів статті можна надсилати на адресу:  

khrystyna.v.myroniuk@lpnu.ua 

roman.y.khmil@lpnu.ua 

10. Лист-згода для працівників інших установ на бланку їх установи (ДИВ. ЗРАЗОК 

ДАЛІ).  

http://www.nbuv.gov.ua/node/868
mailto:khrystyna.v.myroniuk@lpnu.ua
mailto:roman.y.khmil@lpnu.ua
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Проректору з наукової роботи 

Національного університету  

"Львівська політехніка" 

професору Н.І. Чухрай 

 

 

 

 

ЛИСТ –ДОЗВІЛ 

 

Не заперечуємо проти публікації наукової статті Петренка В.С, 

Семенюка О.В. "Несуча здатність залізобетонних колон в складних умовах 

роботи" у Віснику Національного університету "Львівська політехніка" серії 

"Теорія та практика будівництва". 

 

 

 

 

Керівник установи П.І.Б. 
підпис 

 

М.П. 


