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МАТЕМАТИКА ДЛЯ МАТЕМАТИКIВ ТА МАТЕМАТИКА
ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ

Ó òåêñòi àíîòàöi¨ äî ñòàòòi (âiä 3 äî 5 ðÿäêiâ) íàâîäÿòüñÿ ïðåäìåò òà îá'¹êò äîñëiäæåííÿ. Ó
ñòèñëié ôîðìi íàâîäÿòüñÿ îäåðæàíi ðåçóëüòàòè äîñëiäæåííÿ àáî æ ãiïîòåçà, îá ðóíòóâàííÿ
ÿêî¨ ìiñòèòüñÿ â îñíîâíié ÷àñòèíi ñòàòòi.
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Вступ

Перша складова вступу мiстить постановку проблеми у загальному виглядi та її зв’язок з важливими практичними завданнями (5-10 рядкiв).
У другiй складовiй вступу слiд навести формулювання цiлей статтi (постановка завдання); вказаний роздiл вельми важливий, бо з нього читач визначає кориснiсть для себе пропонованої статтi; мета статтi випливає з постановки загальної проблеми i огляду ранiше виконаних дослiджень, тобто дана
стаття має на метi лiквiдувати «бiлi плями» у загальнiй проблемi (обсяг цiєї
частини статтi 5-10 рядкiв).
Ще однiєю складовою частиною вступу є дослiдження та публiкацiї, на якi
спирається автор, видiлення невирiшених частин загальної проблеми, котрим
присвячується дана стаття (звичайно ця частина статтi становить близько 0,5
сторiнки).
При написаннi статтi автор повинен давати посилання на джерела, матерiали або окремi результати якi наводяться в текстi. Посилатися рекомендовано на останнi видання публiкацiй. Посилання в текстi на джерела слiд
зазначати порядковим номером за перелiком посилань, видiленим двома квадратними дужками, наприклад, « ... у працях [1-7] або [1, 7], [1; 6; 10]». Якщо
в текстi необхiдно зробити посилання на складову частину або на конкретнi
сторiнки вiдповiдного джерела, можна наводити посилання за зразком [5, С.
234-236].
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Для пiдтвердження власних аргументiв посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналiзу того чи iншого рукопису слiд наводити
цитати. Науковий етикет вимагає точно вiдтворювати цитований текст, бо
найменше скорочення наведеного витягу може спотворити змiст, закладений
автором.
[Основнi означення та зауваження]

Iнколи основнi означення та зауваження доцiльно вiдокремити вiд
ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ статтi, яка, як вже було зазначено, мiстить основнi
результати, одержанi автором (авторами) безпосередньо (звичайно ця частина статтi становить близько 1-1,5 сторiнки i не є обов’язковою).
Основна частина

Текст основної частини — власне виклад матерiалу дослiдження.
Означення 1. Текст визначення поняття.

Вiдповiднi оточення є для
Теорема 1. Текст формулювання теореми.
Доведення.

Доведення теореми ...

За необхiднiстю можна також використовувати оточення

2

Лема
Твердження
Наслiдок
Зауваження
Приклад
Задача

Для бiльш складних структур (напр. Теорема Пiфагора) використовується наступне
Теорема 2. (Теорема Пiфагора) Квадрат гiпотенузи дорiвнює сумi квадратiв катетiв.

Iмпортований рисунок

знаходиться в тiй самiй папцi, що й файл документу.
Рекомендованими форматом для пiдготовки iмпортованих рисункiв є
формат EPS. Їх можна iмпортувати наступним чином
2
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Рис. 1: Äâîêîëüîðîâà õîðäîâà

𝑂 -äiàãðàìà

Математика для математикiв

(ç
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õîðäàìè) ìiíiìàëüíîãî ðîäó

Оформлення впорядкованих спискiв

потрiбно здiйснювати за допомогою середовища itemize, наприклад:
1. текст 1
2. текст 2
або
a) текст а
б) текст б
Формули

Загальне правило пунктуацiї в текстi з формулами таке: формула входить
до речення як його рiвноправний елемент. Тому в кiнцi формул i в текстi перед
ними роздiловi знаки ставлять вiдповiдно до правил пунктуацiї.
Роздiловими знаками мiж формулами, котрi йдуть одна за одною i не
вiдокремленi текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо
Випуск №103, 2016

3

×àñòèíà

за формулою до її номера.
Рiвняння i формули треба видiляти з тексту вiльними рядками.
Якщо рiвняння не вмiщується в один рядок, його слiд перенести пiсля
знака рiвностi ( = ) або пiсля знакiв плюс ( + ), мiнус ( − ), множення ( · ) i
дiлення ( : ).
Нумерувати слiд лише тi формули, на якi є посилання у наступному текстi. Iншi нумерувати не рекомендується.
Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених
правилами пунктуацiї:
a) у текстi перед формулою є узагальнююче слово;
б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулi.
Найбiльшi, а також довгi i громiздкi формули, котрi мають у складi знаки суми, добутку, диференцiювання, iнтегрування, розмiшують на окремих
рядках. Це стосується також i всiх нумерованих формул. Для економiї мiсця
кiлька коротких однотипних формул, вiдокремлених вiд тексту, можна подати в одному рядку, а не одну пiд одною. Невеликi i нескладнi формули, що
не мають самостiйного значення вписують всерединi рядкiв тексту.
Пояснення значень символiв i числових коефiцiєнтiв треба подавати безпосередньо пiд формулою в тiй послiдовностi, в якiй вони данi у формулi.
Значення кожного символу i числового коефiцiєнта треба подавати з нового
рядка. Перший рядок пояснення починають зi слова «де» без двокрапки.
Приклад оформлення нумерованих формул

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 ,

(1)

де 𝑎, 𝑏 – довжини катетiв, 𝑐 – довжина гiпотенузи.
Для зображення громiздких формул i спiввiдношень,

якi займають бiльше одного рядка, бажано використовувати середовище
gather, наприклад:
1-ий рядок формули
2-ий рядок формули

(2)

3-iй рядок формули
Даний приклад зображає формулу, яка займає три рядки, при цьому 1-ий i
3-iй рядки не нумеруються, а 2-ий нумерується автоматично.
Якщо автор бажає зобразити формулу, яка не нумерується, йому слiд
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Математика для математикiв

скористатися середовищем gather* :
1-ий рядок формули

...
останнiй рядок формули
Оформлення таблиць

𝑔 0 1 2 3
4
5
6
7
𝑛𝑔 1 1 4 30 900 54 990 5 263 764 726 485 868
Табл. 1: Ïî÷àòêîâi çíà÷åííÿ ÷èñëà

𝑛𝑔

íååêâiâàëåíòíèõ ïîëiâ ç êëàñó

𝐿1,1 (𝑁𝑔2 ) .

Висновки

У закiнченнi наводяться висновки з даного дослiдження i стисло подаються перспективи подальших розвiдок у цьому напрямку.
потрiбно оформлювати за одним iз наведених нижче прикладiв згiдно вимог ВАК — бюлетень ВАК України, № 5,
2009 р..
Список використаних джерел
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