Запорізька державна інженерна академія
Рада молодих вчених ЗДІА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Згідно з планом роботи Ради молодих вчених на 2010-2011 н.р. пропонуємо молодим
співробітникам (віком до 35 років) надати статті для опублікування у «Науковий вісник молодих вчених
ЗДІА»:
До Вісника приймаються рукописи обсягом 4-5 сторінок разом з малюнками, таблицями та списком
літератури. Вимоги до оформлення рукописів такі:
1. Розмір аркушу: 210×297 (А4), орієнтація книжкова;
2. Поля: - 2,0 см;
3. Пропонуються такі розміри шрифтів:
- Times New Roman;
- для УДК – 14 кегель, великі літери, жирний;
- для прізвищ авторів – 14 кегель, жирний;
- для назви організації і міста – 14 кегель, курсив;
- для заголовку доповіді – 14 кегель, великі літери, жирний;
- для анотації (3-4 рядки через 1 інтервал) – 12 кегель, жирний;
- для заголовків розділів в тексті – 14 кегель, жирний;
- для основного тексту – 14 кегель, нормальний;
- слово Список літератури – 12 кегель, жирний;
- для переліку джерел, через 1 інтервал – 12 кегель, нормальний;
4. Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора (ів), рядком з прізвищем
автора (ів) та назвою, назвою та анотацією – відстань повинна бути 2 інтервали, між анотацією
та текстом, текстом та переліком джерел – відстань повинна бути в 2 інтервал;
5. Текст друкується через 1.5 інтервал і вирівнюється по ширині аркуша;
6. Абзацний відступ від основного тексту – 1,25 см;
7. УДК, прізвище (а) автора (ів), рядки тексту анотації, номера джерел вирівнюється на ширину
аркуша, назва статті вирівнюється по центру аркуша;
8. Формули необхідно друкувати по центру в редакторі формул Microsoft Equation 3.0, нумерація
формул в кінці рядка (параметри для формул наступні: звичайний символ – 14 pt; крупний
індекс – 8pt; дрібний індекс – 6 pt; крупний символ – 20 pt; дрібний символ – 14 pt);
9. Рисунки повинні бути вмонтовані в текст, мати нумерацію та вирівняні по центру аркуша;
10. Статті подаються українською або російською мовою.
Відповідно до Постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 у структурі наукової статті повинні бути такі
необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття;
- формулювання цілей статті (поставка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Статті надсилати до видавничої секції РМВ ЗДІА на e-mail: rmvs.zgia@gmail.com;
Відповідальний за збір публікацій до збірки від РМВ ЗДІА – доц. Антипенко Є.Ю. (тел.
220-33-55).
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