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ЯКІ  ВИМОГИ ДО НАУКОВОЇ РОБОТИ? 
• По-перше, для прийняття публікацій  звіт про плагіат 
повинен становити менше 30%.  Достатньо буде  відправити звіт 
про плагіат разом із  вашою роботою  на адресу  електронної пошти 
(iksadyayinevi@gmail.com).  Крім того,  дослідження плагіату буде 
також проведено нашим видавництвом. 
• Через навність  відмінностей в  операційній системі 
комп'ютера,  для мінімізації помилок, які можуть виникнути при 
зміні слів, в таблицях, графіках, формулах тощо , згідно з форматом, 
зазначеному в цьому посібнику, Ваша робота повинна  надсилатися 
як у форматі Word, так і у форматі pdf. 
• Письмові та орфографічні помилки у ваших роботах 
спочатку повинні бути ретельно перевірені та потім  надіслані до 
нашого видавництва. 
• Якщо Ваше дослідження було переведено з дисертації, ви 
повинні мати необхідні дозволи та підписи у контракті від осіб, які 
перебувають у контакті з вашою роботою. 
• Якщо Ваша книга, дисертація тощо була опублікована на 
платформах, це  повинно бути вказано у вигляді примітки у вашій 
главі та книзі. 
• Повідомлення , що ми отримали вашу роботу, не означає, що 
ваша публікація прийнята. 
• Видавництво Iksad виконує процес вибору книги, яка 
найкращим чином відповідає вашому розділу, та назви книг, які 
раніше були заявлені на публікацію, будуть змінені відповідно до 
рекомендацій редактора. 
• Авторське право на роботу, яку ми публікуємо, належить 
видавництву Iksad. 
• У разі вимагання права на всю або частину роботи,  
компенсація та юридичні обов'язки, які можуть виникнути у  цьому 
випадку, належать автору. 
• Контракти повинні бути підписані разом з усіма 
співрозмовниками. 
• У книгах із розділами, для кожного розділу скільки є авторів 
стільки й має бути підписів. В окремих книгах для всієї книги 
повинні бути підписи всіх авторів.  
• Підписаний контракт або контракти достатньо буде 
видправити на нашу електронну пошту. 
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• У відпривлених розділах та окремих книгах повіні бути 
абстракт та ключові слова. 
• Ці розділи будуть опубліковані після перегляду редакцією та 
отримання спеціального дозволу на публікацію. 
• Перед публікацією вам будє надіслано  остаточний проект 
книги  та будуть прийняті ваші запити на виправлення помилок.  

 
ЯКИМИ МАЮТЬ БУТИ МАКЕТ СТОРІНКИ І 

ФОРМАТПУБЛІКАЦІЇ В КНИГАХ З РОЗДІЛАМИ? 
 

 

Розмір сторінки:  

Ширина: 16 см 

Висота: 24 см. 

 

Макет сторінки:  

Верхнiй колонтитул 1,25 cm 

Нижній колонтитул1,25 cm  
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Структура сторінки 

Орієнтація:Книжкова 

Поля:верхнє, ліве та 

 нижнє:2,5 cm 

Праве: 1,5 cm 

Корінець – 0 см 

 
Шрифт: Times New Roman 
Розмір шрифту :12 punto 
Міжрядковий інтервал 1,5  
Вирівнювання тексту за шириною 

Заголовки ВСТУП та 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
повинні бути написані 
великими літерами та на 
початку не мають бути 
пронумеровані або відмічені 
іншими символами. 

 
Заголовок розділу має бути  записан у форматі, описаному 
нижче. 

 

https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%B9-%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2-%D1%83-word-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-38b0cec4-c958-4d88-8f4b-1d9079125626#bkmk_justifytext
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РОЗДІЛ 1: 
НАЗВА РОЗДІЛУ 

Наукова ступінь Ім’я Прізвище 
Університет, Факультет, Назва відділу, провінція, країна.  

E mail адреса 
ВСТУП 
Над назвою розділу не повинно бути жодного пробілу. Назва 

розділу має бути напівжирним, звичайним, Times New Roman та 14 
punto. 

В англійських розділах. університет,  наукова ступінь  та ін. та 
назва розділу (ГЛАВА) мають бути написані англійською мовою 

• Між рядками не повинно бути пробілів 
• При переході до нової теми, після абзацу має бути додан 

пробіл  
В  пронумерованих статтях Нижній і верхній відступ має  бути 1 

см. 
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• Назва Таблиць, рисунків  і графіків  повинні бути написані 
шрифтом Times New Roman,  punto 12 , і напівжирні. 

• Примітки мають бути Times New Roman, Normal і punto 10. 
• Спеціальні статті та цитати статті повинні бути написані 

шрифтом Times New Roman, punto 12 p і курсивом. Між 
рядками нижній і верхній відступ має  бути 1 см. 

• Частина після передмови та бібліографії повинні  починатися  
з нової сторінки. 

• Список літератури  має бути виконан у стилі АРА. 
• Список літератури  повиннен бути пронумерован в 

алфавітному порядку . 
• Після даних, що наведені у графіках та рисунках, має бути 

вказане посилання на використані літаратурні джерела. 
• Список літератури має буде у форматі, показаному нижче; 

 
• Між заголовком СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ та беспосередньо 

джерелами не  повинно бути  пробілу.  Шриф повинен бути 
Times New Roman,  12 punto  та міжрядковий інтервал -1,5. 
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Після того, як всі ці операції будуть виконані , для запобігання 
ковзання та злипання тексту, викликаних різницею комп'ютерних 
систем, наукова робота ,окрім файлу Word ,додатково має бути  
відправлена у форматі PDF. Однак перед відправкою, ви повинні 
звернути увагу на орфографічні правила та цілісність речення, 
зробивши своє власне редагування та провести детальний огляд  
написаної роботи 

ЯКИМ ПОВИНЕН БУТИ МАКЕТ  СТОРІНКИ ТА ФОРМАТ 
ПУБЛІКАЦІЇ В ОКРЕМИХ КНИГАХ? 

В окремих книгах, як і в розділених книгах, розмір сторінки і макет 
сторінки будуть як в розділених книгах. 
Розмір сторінки: 16x24 см. 
Шрифт: Times New roman 
Заголовки: Напівжирний 
Розмір шрифту: 12 punto 
Верхній і Нижній колонтитул: 1,25 см 
Розміри полів : зліва – 1,5 см, інші - 2,5 см, корінець – 0 см 
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