
ВИМОГИ
до оформлення оригінал�макета

навчальної літератури формату 60х84/8

УВАГА АВТОРУ!

Під час здачі рукопису автором у РВВ 
електронні версії будуть проходити вхідний контроль. 

Роботи, які не відповідають заявленим вимогам, 

ПОВЕРТАЮТЬСЯ АВТОРУ 
НА ДООПРАЦЮВАННЯ



Формат роботи ТІЛЬКИ Microsoft Word 2003: *.doc

1. Параметри сторінки — А4
(ширина — 21 см, висота — 29,7  см).

2. Поля на сторінці дзеркальні: 
внутрішнє — 2 см,
нижнє — 2 см,
верхнє — 2 см,
зовнішнє — 2,0 см
колонцифра — 1,6 см.

3. Відступ абзаца — 
0,7 см.

4. Гарнітура шрифта —
Times New Roman.

5. Розмір шрифта — 
11 кегль.

6. Міжрядковий інтервал
— одинарний.
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7. Колонцифри (номер сторінки) — шрифт Times New Roman, 10 кегль, посередині сторінки, або зовні сторінки.
8. Колонтитул — посередині сторінки, або зовні зверху сторінки, шрифт Arial, 8 кегль. Більш загальну інформацію

слід розміщувати на лівій шпальті (назва книги, заголовок розділу), а більш конкретну — на правій шпальті
(заголовок поточного розділу чи підрозділу, що відповідає цій сторінці). 
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Набір формул ТІЛЬКИ 
у формульному редакторі MathType 5.2 c.

9. Латинські літери — курсив. Грецькі, українські, російські — прямі. 
Шрифт Times New Roman.
Звичайний символ — 11 пт, великий індекс — 7 пт, малий індекс — 6 пт,
великий символ — 12 пт, малий символ — 7 пт.



10. Позначення на рисунку —
9–10 кегль. Times New Roman Cyr.
Латинські літери — курсив. 
Грецькі, українські, російські — прямі. 

11. Підпис під рисунком — 10 кегль.

12. Розташовувати бокові рисунки
(завширшки до 5 см) слід так: 
на парній сторінці — зліва, 
на непарній — справа.

13. Товщина ліній рисунків і схем 
не менше ніж 0,8 пт (тонкі) 
і не більше ніж 1,25 пт (основні).

14. Таблиці: 
«Таблиця 1» — 11 кегль курсив,
з правого боку. 

Назва таблиці — 
10 кегль напівжирний прямий. 

Текст таблиці — 10 кегль,
але не менше ніж 8 кегль.

Тонка лініяОсновна лінія Позначення 0,8  пт1,25 пт 10 кегль

11 кегль курсив, з правого боку 10 кегль напівжирний прямий

10 кегль

Не приймаються 
рисунки, 
створені у Visio



Форматування розмірних стрілок



Сторінки мають бути роздруковані на форматі А4 
(на одному аркуші з одного боку)

Загальна кількість сторінок рукопису має ділитися на 4.
Нумерація сторінок — обов’язкова, окрім першої, другої та останньої.

Зразок оформлення
Титульний аркуш Зворот титула Вихідні дані


