
ПРАВИЛА  ДЛЯ  АВТОРІВ 
 

До журналу приймаються не опубліковані раніше праці, присвячені проблемам ядерної фізики, 

атомної енергетики, радіаційної фізики, радіобіології та радіоекології, техніки та методів 

експерименту, що містять нові результати теоретичних та експериментальних досліджень. Тексти 

статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані, перевірені та підписані авторами. 

Стаття подається в двох примірниках українською, російською або англійською мовою одночасно з 

електронною версією статті у форматі Microsoft Word у вигляді одного файла. Крім того, необхідно 

надати файли рисунків та фотографій в одному з таких форматів: jpg, gif, pcx, bmp, tif.  

Рукопис супроводжується направленням, підписаним керівником установи, в якій виконано 

роботу. Співробітники ІЯД НАН України представляють статтю після того, як вона була розглянута 

на тематичному семінарі, з витягом із протоколу, підписаним головою та секретарем семінару. 

Усі статті, представлені для публікації у журналі, проходять наукове рецензування та 

затвердження редакційною колегією. Редакція залишає за собою право відхиляти статті із 

незадовільною якістю представленого матеріалу. Рукописи, в оформленні яких не витримані правила 

для авторів, повертаються авторам без розгляду по суті. Плата за розгляд статті та її публікацію не 

передбачена. 

Журнал “Ядерна фізика та енергетика” входить до переліку фахових наукових видань, 

затвердженого ВАК України. 
 

Формат електронної версії статті 
 

Формат паперу – А4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, праве – 10 мм, ліве – 30 мм. Шрифт: 

Times New Roman, інтервал між рядками – полуторний. Абзацний відступ: 0,5 см.  

Рисунки та фотографії повинні мати чітке (чорно-біле) зображення. Надписи на рисунках та 

фотографіях слід по можливості замінити літерними позначками, а криві позначити цифрами, які 

пояснюються в підписах до рисунків. Бажана ширина рисунків та фотографій – 80 або 170 мм. Усі 

фізичні величини слід подавати в одиницях системи СІ, а усі надписи та назви одиниць на рисунках 

та у таблицях слід подавати основною мовою статті. Не бажано наводити у вигляді рисунків дані, які 

можна представити в тексті чи таблиці. Розмір надписів – 10 пт. Рисунки, фотографії й таблиці 

повинні мати номер і назву (і відповідні посилання в тексті). Скорочення слів у тексті, таблицях та на 

рисунках не допускаються. Необхідно уникати необґрунтованого введення нових термінів та 

жаргонних висловів. 

Для запису формул слід використовувати редактор рівнянь (MathType). Написання – звичайне, 

розташування – центроване. Номер формули – справа у круглих дужках. 

Повний обсяг статті (через 1,5 інтервали) не повинен перевищувати 14 сторінок. Викладення 

повинно бути чітким, стислим, без довгих вступів, відступів і повторів, а також дублювання в тексті 

даних таблиць, рисунків і підписів до них. Анотація і розділ “Висновки”, якщо він є, не повинні 

дублювати один одного. 
 

Розташування матеріалу статті 
 

Номер УДК: розмір шрифту – 11 пт, написання – звичайне, розташування – зліва. 

Автори (ініціали, прізвища): розмір шрифту – 12 пт, написання – жирне, розташування – 

центроване. 

Назви організацій: розмір шрифту – 11 пт, написання – курсивне, розташування – центроване. 

Назва статті: розмір шрифту – 12 пт, написання – великими літерами, жирне, розташування – 

центроване. У кінці заголовків крапка не ставиться. Заголовки відділяються від тексту зверху і знизу 

одним пустим рядком. 

Анотація (мовою основного тексту статті, обсягом не більше 1000 знаків): розмір шрифту – 11 пт, 

написання – звичайне, розташування – по ширині. 

Ключові слова (мовою основного тексту статті): 11 пт, написання – звичайне, розташування – по 

ширині. 

Текст статті: розмір шрифту – 12 пт, написання – звичайне, розташування – по ширині. Слова 

повинні розділятися тільки одним пропуском. Неприпустимий пропуск після слова перед 

розділовими знаками. Текст набирається з використанням тільки знаку м’якого переносу (знак 



переносу у поєднанні з клавішею Ctrl). Між значенням величини та одиницею її виміру ставиться 

жорсткий пропуск (Ctrl+Shift+пропуск). 

Назва підзаголовку першого рівня: розмір шрифту – 12 пт, написання – жирне, розташування – 

центроване. 

Назва підзаголовку другого рівня: розмір шрифту – 11 пт, написання – жирне, розташування – 

центроване.  

Список літератури: розмір шрифту – 11 пт, написання – звичайне, розташування – по ширині. 

Оформляється відповідно до ГОСТ 7.1-84. Посилання на літературні джерела слід давати в 

квадратних дужках у вигляді порядкової цифри. У посиланнях на авторські свідоцтва та патенти 

необхідно зазначити їх клас (МПК) та повну дату опублікування. 

У кінці статті подаються анотації (включаючи прізвища авторів, назви організацій, назви статті та 

ключові слова) іншими двома мовами (укр./рос., англ.), розмір шрифту – 11 пт, написання – звичайне, 

розташування – по ширині. 

На окремому аркуші подаються відомості про всіх авторів: прізвище, ім’я та по батькові 

(повністю), вказується вчений ступінь та звання, посада, повна назва установи, номер контактного 

телефону, факсу та e-mail авторів. 
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