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Анотація. Перед початком роботи над-
статтею слід ознайомитись з вимогами що-
до публікації статей в збірнику наукових 
праць «Будівельні конструкції. Теорія і 
практика», заснованого Київським націона-
льним університетом будівництва і архітек-
тури. 

Обраний збірник призначений для нау-
кових працівників, спеціалістів проектних 
організацій та виробничих підприємств 
будівельної галузі, докторантів, аспірантів 
та студентів навчальних закладів будівель-
ного напрямку.  

Випуски збірника в обов’язковому по-
рядку розсилаються в бібліотеки та органі-
зації згідно вимог ДАК України [6] до роз-
силки авторефератів дисертацій, в бібліоте-
ки провідних профільних науково-
дослідних та проектних організацій, вищих 
навчальних закладів освіти в яких прохо-
дять підготовку фахівці за спеціальностя-
ми:  

192 Будівництво та цивільна інженерія 
132 Матеріалознавство 
194 Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології. 
 
Стаття, яка подається до редакції має чі-

тко відповідати цілям і спеціалізації збір-
ника, має бути написана і оформлена у відп 
овідності до вимог, які викладені в цій 
статті.  

Подавати наукову статтю рекомендуєть-
ся тільки в один збірник, що відповідає ви-
могам Міжнародних етичних стандартів, 
які забороняють одночасну публікацію 
статті в різних виданях.  

 
Ключові слова: анотація; вимоги до 

офрмлення; формат файла; посилання; спи-
сок літератури; рецензування. 

 
1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА 

СТРУКТУРИ СТАТТІ 
 

1.1. Вимоги до файла. 
 

Файл має бути створений у редакторі 
Word і збережений у форматі *.doc. 

Мінімальний розмір статті: 10 тис. дру-
кованих знаків без пробілів (min 0,25 авт. 
арк. за вимогами МОНУ, рисунки, табл. 
враховуються), максимальний – 40 тис. 
знаків (1 авт. арк.). 

Якщо передбачається публікація матері-
алу частинами в декількох випусках збір-
ника то кожну частину слід завершувати 
поміткою «Продовження (закінчення) бу-
де». 

На сторінках з початком кожної наступ-
ної частини матеріалу, що публікується, в 
підстрочному зауваженні або перед текстом 
роблять помітку «Продовження (закінчен-
ня)» та вказують номер випуску видань, в 
якому надруковані попередні частини цього 
матеріалу. 
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1.2. Вимоги до формату та оформлення. 
 

1) Формат А4, верхнє та нижнє поля 2,5 см, 
ліве та праве 2 см; 
- шрифт Times New Roman; розмір: ос-
новного тексту - 12, анотацій і літерату-
ри -11; 
- міжрядковий інтервал - 1; 
- колонтитули - 1,3 см; 
- абзацний відступ 0,5 см;  

2) статтю (*.doc) форматують у дві колонки 
по 8 см з проміжком 1 см; встановлюють 
автоматичне перенесення слів; 

3) назви таблиць та підписи під рисунками 
(розмір 11) розміщують ліворуч графіч-
ного об’єкту; 
- в кириличних текстах − дублюють анг-
лійською (рядком нижче); 

4) посилання у тексті статті − не більше 
п’яти в одному місці; 

5) в списку літератури – не менше 20 поси-
лань (переважно на наукові статті та мо-
нографії) оформлюється згідно [1] спи-
сок літератури дублюють англійською 
мовою (References оформолюється згід-
но стандарту АРА); 
- при використанні транслітерації, у ду-
жках вказують мову оригіналу, напри-
клад: (in Ukrainian), (in Russian); 
- не використовують посилань на  публі-
кації не наукового змісту; 
- посилаючись на інтернет-ресурс, дають 
повну назву та вихідні дані публікації; 
- відсоткове співвідношення самоциту-
вання – не більше 30% (тобто якщо Ви 
використали 20 посилань, з них повинно 
бути не більше 6 на Ваші роботи); 
- відсоткове співвідношення посилань на 
іноземні джерела – не менше 20%; 

6) в кінці англомовних статей розміщують 
анотацію російською; в інших статтях – 
англійською. 

 
1.3. Структурування статті. 

 
Вихідні дані(шрифт Arial): 

-назва рукопису (н/ж, розмір 14 пт), (ін-
формативна та коротка (рекомендовано 
до 10 слів); 

- ім’я та прізвище автора (курсив, розмір 
12 пт); (якщо авторів декілька – зазна-
чають цифровими зносками); 
- місце роботи, поштова адреса, e-mail, 
ідентифікатор ORCID (розмір 10). 
 
1.4. Структурні підрозділи статті: 

 
- АНОТАЦІЯ (не менше 1800 знаків) – 

структура анотації аналогічна структурі 
статті, без використання скорочень та 
абревіатур, усі пояснення дають в тексті. 

- КЛЮЧОВІ СЛОВА (5 – 8 слів). 
- ВСТУП. 
- МЕТА І МЕТОДИ. 
- РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОЯСНЕННЯ. 
-ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ (потрі-
бно також визначити перспективи подаль-
ших досліджень). 
- ЛІТЕРАТУРА (не менше 20 джерел, роз-
міщених у порядку їх згадування в тексті 
статті). 
- REFERENСES (References - список літе-
ратури, при складанні якого користуються 
транслітерацією.  

Він йде окремим блоком і повторює спи-
сок літератури українською мовою, неза-
лежно від того, є в ньому іноземні джерела 
чи ні.  

Список References необхідний для між-
народних баз даних. У Списку літератури і 
в References вказуються одні й ті ж джере-
ла, в однаковій послідовності і з однаковою 
нумерацією. 

http://ukrlit.org/transliteratsiia   
Онлайн транслітерація з української на 

англійську згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 
«Про впорядкування транслітерації україн-
ського алфавіту латиницею» (чинна). 

 
1.5. Оформлення статті: 

 
- пишуть прямо – цифри, грецькі букви, 
кирилицю, тригонометричні функції 
(tan, sin та ін.), усталені вирази (max, 
const та ін.), хімічні елементи; 
курсивом – англійські символи формул, 
римські цифри, номери експлікації; 
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- між формулами, рисунками, таблицями 
і текстом залишають по 1 пустому рядку; 
- формули (розміром 12-9-7-16-12) наби-
рають в Eq.3 або MathType 6.0 і центру-
ють; нумерація – праворуч колонки; 
 
- таблиці і рисунки – не перевищують 
область друку аркуша; (Таблиці та рису-
нки розміщують після першого згаду-
вання про них, а великі (на повну шири-
ну аркуша) − зверху або знизу сторінки 
(не розриваючи одночасно обидві коло-
нки тексту); 
 
- ілюстрації – у форматах *.jpg, *.tif з 
роздільною здатністю не менше 300 dpi; 
- скорочені слова «Tабл.» (Table), «Рис.» 
(Fig.) пишуть з великої літери (в назві – 
н/ж); текст на полі рисунків зводять до 
мінімуму, пояснення дають в підписах 
під рисунками. 
 

2. СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ 
 

Стаття – через он-лайн систему 
(http://bctp.knuba.edu.ua), супровідні матері-
али – на електронну адресу    
(knubazbk@gmail.com). 

  
Вже маєте: 

- Ім'я користувача/Пароль для видання "Бу-
дівельні конструкції. Теорія і практика"? 
(увійдіть на сайт  http://bctp.knuba.edu.ua). 

- Потрібні Ім'я користувача/Пароль? 
(зареєструйтеся http://bctp.knuba.edu.ua). 

 
Для того, щоб мати можливість подавати 

статті до журналу та перевіряти поточний 
статус своїх подань необхідно увійти на 
сайт, як зареєстрований користувач. 

  
До пакету супровідних документів вхо-

дять: 
1) Наукова рецензія (згідно наказу МОН 

України №1111 від 17.10.2012 п. 2.11 та 
3.1.) (Рецензія повинна бути завірена у від-
ділі кадрів печаткою, зберігається в редак-
ції 1  рік): 

- для аспіранта і здобувача наукового 
ступеня кандидата наук – рецензія канди-
дата або доктора наук; 

- для докторанта і здобувача наукового 
ступеня доктора наук рецензія  доктора 
наук. 

-для кандидата наук – кандидата наук, 
доцента або провідного фахівця. 

 
Основні пункти рецензії: «Робота ПІБ, 

назва, виконана згідно вимог МОН України 
і рекомендується до друку як така, що міс-
тить в собі новизну в …. Рецензент: науко-
ве звання, ступінь, місце роботи, ПІБ». 

Рецензент статті несе моральну відпові-
дальність за рекомендацію статті до друку. 
    - рекомендація до друку (витяг з прото-
колу засідання кафедри / установи, де пра-
цює автор); 
    - відомості про авторів (прізвище, ім’я, 
по-батькові; науковий ступінь, вчене зван-
ня, h-index (якщо є), місце роботи, адреса, 
посада. Контактні відомості: фото автора 
(*.jpg), мобільний телефон, e-mail, іденти-
фікатори ORCID та Scopus Author ID). 
 

Зазначені матеріали до збірника пода-
ються до редакції одночасно. 
 

 
3. ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ 

ЛІТЕРАТУРИ  
 

Згідно [1, 6], після тексту статі повинно 
бути розміщено пристатейні бібліографічні 
списки у відповідності до державних стан-
дартів, в яких відповідні записи повинні 
бути пронумеровані, а по тексту статті 
зроблені відповідні посилання на них [2, 3, 
4].  

 
1. Репях В.В. Опыт применения нових 

строительных норм в сейсмических 
расчетах зданий. //Будівельні конструк-
ції. Зб. наук.праць.– К.: НДІБК, 2009. - 
Вип. 69. – С. 674-679.  

2. Немчинов Ю.И., Хавкин А.К., Марьен-
ков Н.Г., Ивлева Н.П., Дырда В. И., Ли-
сица Н.И. Экономическая целесообраз-
ность научно-технического сопровожде-
ния объектов экспериментального 
строительства. //Будівельні конструкції. 
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Зб. наук.праць. - К.: НДІБК, 2009. - Вип. 
69. – С. 143-149.  

3. Белаш Т.А., Тюльменев Т.Р. Демпферы 
сухого трения в системе сейсмозащиты 
высотных зданий. //Будівельні конструк-
ції. Зб. наук. праць. - К.: НДІБК, 2009. - 
Вип. 69. – С. 449-452.  

4. Сахаров В.О., Мельник В.А. Дослідження 
впливу використання сейсмоізоляції на на-
пружено-деформований стан 47-поверхової 
будівлі. //Збірник наукових праць (галузе-
ве машинобудування, будівництво). – П.: 
ПолтНТУ, 2013. – Вип. 3(38), т. 2, с. 
312-320. 
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Summary. Before starting work on the super-
article, you should get acquainted with the re-
quirements for the publication of articles in the 
collection of scientific papers "Building structures. 
Theory and Practice ”, founded by the Kyiv Na-
tional University of Construction and Architecture. 

The selected collection is intended for research-
ers, specialists of design organizations and indus-
trial enterprises of the construction industry, doc-
toral students, graduate students and students of 
educational institutions in the field of construction. 

Issues of the collection must be sent to libraries 
and organizations in accordance with the require-
ments of the SAC of Ukraine [6] to send abstracts 
of dissertations, to the libraries of leading special-
ized research and design organizations, higher 
education institutions in which -train specialists in 
the following specialties: 

192 Construction and Civil Engineering 
132 Materials Science 
194 Hydraulic construction, water engineering 

and water technologies. 
 
The article submitted to the editorial board must 

clearly meet the goals and specializations of the 
collection, must be written and designed in accord-
ance with the requirements set out in this article. 

It is recommended to submit a scientific article 
only in one collection, which meets the require-
ments of International Ethical Standards, which 
prohibit the simultaneous publication of the article 
in different publications. 
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