
До відома авторів статей! 

В Київському національному університеті  будівництва і архітектури 

продовжують видаватися науково-технічні збірники «Містобудування та 

територіальне планування» (відповідальний редактор професор Осєтрін 

М.М.), «Сучасні проблеми архітектури та містобудування» (відповідальний 

редактор професор Дьомін М.М.), «Архітектурний вісник КНУБА», які 

визнані атестаційними органами України, як наукові фахові видання України, в 

яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук з архітектури та технічних наук.  

Випуски збірників в обов’язковому порядку розсилаються в бібліотеки та 

організації згідно вимог ДАК МОН України до розсилки авторефератів 

дисертацій, в бібліотеки провідних профільних науково-дослідних та проектних 

організацій, вищих навчальних закладів освіти в яких ведеться підготовка 

фахівців за напрямами „Архітектура” та „Будівництво”, а також окремим 

провідним фахівцям вказаних напрямів, які є членами спеціалізованих вчених 

рад по присудженню відповідних наукових ступенів. 

Збірники видаються за рахунок коштів авторів та спонсорів.  

 

Стислі вимоги до статей. 

 Рукописи статей, що подаються до наших збірників, повинні бути 

оформленні на аркушах формату А4 з полями:  верхнім - 25 мм (для 

розміщення в подальшому колонтитулу), боковими і нижнім - 20 мм (для 

зручності виготовлення макету і розмножувальних матеріалів). Вони подаються 

українською, російською або англійською мовами у відповідності до вимог, 

викладених в постановах президії ВАК України від 10.02.1999 р. №1-02/3 „Про 

публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук та їх апробацію” та від 15.01.2003 р. №7-05/1 „Про підвищення 

вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, в 

електронному виді та відповідно у роздрукованому вигляді на аркушах 

формату А4 (без нумерації сторінок (для великих статей можлива нумерація на 

звороті роздруківки) та обов’язково з підписом автора (ів) на останній 

сторінці), в текстових редакторах типу Word шрифтом Times NR Cyr 14 p., який 

повинен бути відформований в межах формату 245х170 мм з інтервалом 18 пт. 

(набирається в позиції "точно"). Таблиці, рисунки, формули, тощо, не можуть 

бути шириною більше, ніж 170 мм. 

Допускається використання шрифту меншого розміру (12 пунктів) для 

підписів під рисунками та в таблицях, в бібліографічних посиланнях та для 

ділянок тексту, які мають допоміжне (другорядне) значення з одинарним 

інтервалом. 

Кожна стаття повинна мати свій індекс УДК (Універсальної десятинної 

класифікації), який розміщується в лівому верхньому куті. титули і звання, 

прізвища авторів та їх ініціали, електронні адреси, коди ORCID, H-index (якщо 

є), міжнародний цифровий ідентифікатор статей DOI (по мірі отримання в 



редколегії його допишуть)  повну назву організації (закладу) слід розміщувати з 

правого боку. 

Заголовок набирається великими буквами, жирним шрифтом, того ж 

розміру (14 p.) і форматується по центру. Над заголовком і під ним 

пропускається один рядок. 

Потім після заголовку і підзаголовних даних розміщують анотацію на 

мові тексту матеріалу, що публікується. Далі через один рядок перед текстом  

наводять ключові слова (5-8 слів або словосполучень), які вибирають з тексту 

цього матеріалу і виділяють поліграфічними засобами (бажано курсивом того ж 

шрифту). 

По тексту статті повинно бути чітко видно виконання постанови Президії 

Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 року за №7-05/1 (з 

виділенням в тексті) постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і 

публікацій, формулювання цілей, її актуальність і новизна, мета і методи 

досліджень, результати та їх обґрунтування, методи обговорення, висновки 

та рекомендації подальшого дослідження, особистий вклад автора (ів) в це 

дослідження. Якщо передбачається публікація матеріалу частинами в декількох 

випусках збірника то кожну частину слід завершувати поміткою „Продовження 

(закінчення) буде”. На сторінках з початком кожної наступної частини 

матеріалу, що публікується, в підстрочному зауваженні або перед текстом 

роблять помітку „Продовження (закінчення)” та вказують номер (и) випуску 

(ів) видань, в якому (их) були надруковані попередні частини цього матеріалу. 

Рисунки та фотографії  (в чорно-білому виконанні) повинні бути пронумеровані 

та підписані, формули (набрані за допомогою редактора формул (внутрішній 

редактор формул Microsoft Word for Windows) повинні бути вмонтовані в її 

електронний текст по місцю автором і чітко читатись в форматі сторінок 

збірника (на аркуші формату А5 після відповідного зменшення тексту формату 

А4).  Формат таблиць та рисунків лише книжний. Текст таблиць подається 

розміром 12 з одинарним інтервалом. 

Після тексту статі повинно бути розміщено пристатейні бібліографічні 

списки у відповідності до державних стандартів України (ДСТУ 8302:2015 

«Бібліографічне посилання»), в яких відповідні записи повинні бути 

пронумеровані, а по тексту статті зроблені відповідні на них посилання. Бажано 

щоб були в цьому переліку статті, які мають міжнародний цифровий 

ідентифікатор  DOI та посилання на авторів, які мають H-index. Посилаючись 

на інтернет-ресурс, слід давати повну назву та вихідні дані публікації.  

Кількість джерел посилань повинна бути достатньою, щоб мати уяву про 

глибину опрацювання дослідження та оцінити професіональний кругозір 

авторів.  

Після бібліографічного списку необхідно розмістити анотації на 

англійській мові (ця анотація повинна мати не менше 200-250 слів (1800 знаків) 

та ще на одній з мов, що не відповідає мові оригіналу статті – російській або 

українській.  



Перед цими анотаціями на їх мові необхідно подавати титули та прізвища 

авторів, повну назву їх організації (закладу) і розмістити з правого боку. Через 

один рядок великими жирними буквами набрати по центру назву статті, а потім 

через один інтервал подати текст анотації і ключові слова статті. 

Після прикінцевих анотацій необхідно також продублювати перелік 

джерел посилань (References) в романському алфавіті. В кінці кожного 

посилання у дужках вказати на якій мові опубліковано. (Згідно з новими 

правилами, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори 

статей повинні давати список літератури в двох варіантах : один на мові 

оригіналу і окремим блоком той же список літератури (References) в 

романському алфавіті (Harvard reference system)., повторюючи в ньому в тому 

ж порядку всі джерела літератури, не залежно від того, чи є серед них 

іноземні). 

В збірниках кожна стаття починається з нової сторінки. Тому бажано 

авторам її останню сторінку заповнити не менше ніж на три четверті. Обсяг 

статті бажано не менше 8 сторінок (включаючи анотації, список літератури та її 

транслітерацію) і не більше 20 сторінок включно. 

До матеріалів статті необхідно додавати авторську довідку (вказати місце 

роботи чи навчання, посаду, наукові ступені та вчені звання, контактні 

телефони, почтову адресу для переписки, адресу електронної пошти) та 

рекомендацію наукового підрозділу, де підготовлена стаття, у вигляді витягу з 

протоколу засідання, на якому вона розглядалась, і рецензію (згідно наказу 

МОН України №1111 від 17.10.2012 п. 2.11 та 3.1), завірені керівництвом та 

печаткою закладу, для опублікування у відповідному науково-технічному 

виданні. Ці матеріали  надсилаються до редколегії збірників. 

Електронна версія статті передається до редколегій збірників окремим 

файлом. Файлу присвоюється українське ім’я, яке відповідає прізвищам авторів 

та вказується абревіатура назви збірника. Якщо автор один, а прізвище 

поширене, то в назві файлу слід добавити перші одне-два слова із заголовка 

статті. 

За зміст статті несуть відповідальність автор та науковий підрозділ, який 

рекомендував її для опублікування. Зовнішній рецензент статті (призначається 

редколегією) несе моральну відповідальність за рекомендацію статті до друку. 

 

Контакти: 

Збірник „Містобудування та територіальне планування”: 

відповідальний секретар, доцент кафедри міського будівництва КНУБА 

Чередніченко Петро Петрович – робочий тел. 24-15-543 та 245-42-04; 

мобільний – 8-067-442-13-41 (він же заступник відповідального секретаря 

збірника „Сучасні проблеми архітектури та містобудування”). 

Збірник „Сучасні проблеми архітектури та містобудування”:  

заступник відповідального редактора, доктор архітектури, професор, 

завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі КНУБА Товбич 

Валерій Васильович – робочий тел. 245-48-40; мобільний – 8-067-442-77-45. 



За цими ж контактними телефонами можливо отримати довідку про 

публікації статей в науково-технічному збірнику КНУБА «Архітектурний 

вісник КНУБА». Він визнаний ДАК МОН України, як фахове видання з 

архітектури. Вимоги до публікації статей практично аналогічні.  

Для тих хто має намір надрукувати статтю в цьому виданні вперше слід 

направляти і авторську довідку в електронному вигляді по формі, яку нададуть 

в редколегії. Також науковці-початківці повинні вказати після реквізитів автора 

його наукового керівника (він не вважатиметься співавтором). 

Заступник головного редактора цього видання Заслужений архітектор 

України, Лауреат державної премії в галузі архітектури, завідувач кафедри 

основ архітектури і архітектурного проектування, доктор архітектури, професор 

Слєпцов Олег Семенович. 

Контактний телефон редколегії збірника «Архітектурний вісник КНУБА» 

044-24-15-564. Від редколегії контакт підтримує Кузнєцова Тамара 

Анатоліївна. 

 

P.S. При внесенні подальших змін до умов друкування статей в цих 

збірниках редколегії обов’язково опублікують нові вимоги в поточних випусках. 

 

 

 

Прохання до авторів статей. 

На окремій сторінці заповнити анкету для зручності редколегії 

оформлювати DOI на кожну статтю: 

-  назва; 

-  ім’я автора, місце  роботи, ORCID; 

-  резюме; 

-  діапазон  сторінок (цей рядок не заповнювати, заповнить редколегія після 

створення макету випуску); 

-  мова  статті; 

-  посилання на повний текст (відкритий доступ) на інформацію 

перераховану тут (закритий доступ); 

- перелік пристатейних посилань, оформлених по одному із стандартів 

англійською мовою або транслітерацією без кириличних символів.  


