
1. Статті по винні суп ро вод жу ва тись офіційним
лис том з ус та но ви, де ви ко на на ро бо та, візою на у -
ко во го керівни ка на 1й сторінці, зат ве рд же ною
круг лою пе чат кою ус та но ви.

2. На першій сторінці спо чат ку заз на чаєть ся УДК
(універ саль ний де сят ко вий кла сифіка тор), наз ва
ро бо ти, ініціали, прізви ще та на у ко вий ступінь
(зван ня) ав то ра (ав торів), ус та но ва, де ви ко на на
ро бо та, місто, країна.

3. Стат тя по вин на бу ти влас но руч но підпи са на
усіма ав то ра ми. Ок ре мо потрібно заз на чи ти
прізви ще, ім'я та по бать кові, на у ко вий ступінь,
вче не зван ня, по са ду, ад ре су (п'ятиз нач ний пош -
то вий індекс), те ле фон (факс), за яки ми мож на
вес ти пе ре го во ри або лис ту ван ня з ав то ром (ав то -
ра ми).

4. Об сяг оригіналь ної статті, вклю ча ю чи таб лиці,
ма люн ки, ре зю ме, спи сок літе ра ту ри, не по ви нен
пе ре ви щу ва ти 20 сторінок, а ог ля ду літе ра ту ри або
проб лем ної статті — 35 сторінок ма ши но пи су че рез
2 інтер ва ли; ко рот ких повідом лень — 10 сторінок,
інших ма теріалів (істо ричні да ти, ювілеї) — 5
сторінок. Ру ко пи си дру ку ють ся на одній сторінці
лис та че рез 2 інтер ва ли з ши ри ною полів зліва —
2,5 см, звер ху — 1 см, зни зу –2 см, спра ва — 1,5 см.

5. Кож на стат тя по вин на місти ти такі еле мен ти:
пос та нов ка проб ле ми,  аналіз ос танніх
досліджень, зв'язок із важ ли ви ми на у ко ви ми чи
прак тич ни ми проб ле ма ми; виділен ня не виріше них
раніше час тин за галь ної проб ле ми, кот рим прис -
вя че на оз на че на стат тя, фор му лю ван ня цілей
статті; вик лад ос нов но го ма теріалу досліджен ня з
обґрун ту ван ням от ри ма них на у ко вих ре зуль татів;
вис нов ки з да но го досліджен ня; перс пек ти ви по -
даль ших розвідок у да но му нап рям ку.

6. Вик лад статті по ви нен бу ти яс ним, стис лим,
без пов то рень. Текст не обхідно ре тель но пе -
ревіри ти. Ко рек ту ра ав то рам не ви си лаєть ся, вся
по даль ша пе ревірка здійснюєть ся за ав торсь ким
оригіна лом.

7. Циф рові дані  по винні бу ти об роб лені ста тис -
тич ни ми ме то да ми, бу ти на ве дені в міжна род них
оди ни цях (Sі). Не доз во ляєть ся вжи ва ти ско ро чен -
ня, які не є за галь ноп рий ня ти ми. Наз ви фірм, ре а -
гентів та об лад нан ня, які ви ко рис то ву ють ся в даній

ро боті, по да ють ся в оригіналь но му на пи санні з
повідом лен ням країниви роб ни ка.

8. Кількість графічно го ма теріалу по вин на бу ти
мінімаль ною. Фо то по винні бу ти конт ра ст ни ми,
ри сун ки — чітки ми. На зво ротній сто роні кож но го
ри сун ка заз на ча ють ся (олівцем) но мер ри сун ка,
прізви ще пер шо го ав то ра, наз ва ро бо ти, поз нач ки
"верх" та "низ".Підпи си до ри сунків по да ють на ок -
ре мих лис тах. Но ме ри таб лиць пи шуть звер ху
спра ва, ок ре мо від наз ви таб лиць. Но ме ри ри -
сунків заз на ча ють зліва вни зу. Підпи си здійсню ють
під ри сун ка ми. В них на во дять наз ву ри сун ка, по -
яс нен ня умов них поз на чень — цифр, літер та ін. В
підпи сах до мікро фо тог рафій заз на ча ють ся збіль -
шен ня та спосіб фар бу ван ня. Ри сун ки над си ла -
ють ся у двох примірни ках. Графічний ма теріал не
по ви нен дуб лю ва ти ма теріал таб лиць.

9. Місце, де в тексті є по си лан ня на ри су нок або
таб ли цю, поз на чаєть ся квад ра том на ліво му полі, в
квад раті ста вить ся но мер ри сун ка або таб лиці.

10. Ци то ва на літе ра ту ра по вин на бу ти над ру ко -
ва на ок ре мо від текс ту ко лон кою че рез два інтер -
ва ли згідно з но вим стан дар том ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 "Сис те ма стан дартів з інфор мації,
бібліотеч ної та ви дав ни чої спра ви. Бібліог -
рафічний за пис. Бібліог рафічний опис. За гальні
ви мо ги та пра ви ла скла дан ня". 

По си лан ня на дже ре ла літе ра ту ри на во дять у по -
ряд ку зга ду ван ня. По си лан ня на не о публіко вані
праці не доз во ляєть ся. Кількість дже рел ци то ва ної
літе ра ту ри в оригіналь них стат тях не по вин на бу ти
більш як 10, в ог ля дах — 25.

11. Статті нап рав ля ють до ре дакції ук раїнсь кою,
російсь кою або англійсь кою мо ва ми (на вибір). До
статті не обхідно до да ва ти ано тацію (не мен ше 500
знаків) ук раїнсь кою, російсь кою, та англійсь кою
мо ва ми, а та кож виз на чи ти клю чові сло ва трь о ма
заз на че ни ми мо ва ми.

12. Неп ри пус ти мо над си ла ти до ре дакції ро бо ти,
які до ць о го вже бу ли над ру ко вані або нап рав лені
для опубліку ван ня в інші ви дан ня.

13. До статті до даєть ся дис ке та із за пи са ним на
ній фай лом. Текст статті по ви нен бу ти наб ра ний
шриф том Times New Roman або Arial в прог рамі
MS Word 97 або MS Word 2000.
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Шановні колеги!
Звертаємо вашу увагу на внесення, згідно з рекомендаціями ВАК України, змін та доповнень до правил

оформлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми харчування".
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