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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ
для публікації в збірнику наукових праць
«Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії»
«Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy»
«Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии»
Серія 33 №427 від 02.02.2001 р.
КВ № 9770 від 15.04.2005 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Збірник
наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» (Серія 33
№427 від 02.02.2001 р. і КВ № 9770 від 15.04.2005р. Перереєстровано як фаховий з
філософських дисциплін згідно з наказом МОНУ №261 від 06.03.2015 р., а також згідно
Листа МОН України від 04.12.2015 №1/9-586 «Про опублікування результатів дисертаційних
робіт у періодичних виданнях» (за № 289)
МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ
1.ULRICHSWEB Global serials Directory; 2. РІНЦ (Росія, наукова електронна
бібліотека LIBRARY.RU); 3. EBSCO PUBLISHING; 4. WorldCat; 5. Academic Search Engine
(BASE, Німеччина); 6. ResearchBib; 7. Directory of Open Access Journals (DOAJ); 8. INDEX
COPERNICUS INTERNATIONAL (Польща)
Відповідно до ліцензійного договору № 339-05/2014 від 28 травня 2014 р. збірник
наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» включений до
міжнародної науково-метричної бази РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) та INDEX
COPERNICUS INTERNATIONAL (Польща)
Статті приймаються українською, англійськoю, польською або російською мовою. За
оригінальність, науковий рівень і формальну сторону статті відповідає її автор. Про публікацію статті
вирішує редакційна рада.
Статті приймаються тільки в електроннiй версії
на адресу (е-mail: valentinavoronkova@yandex.ru). Формат тексту: Word for Windows (тiльки формат .doc, не .doc.х), розмір
шрифту 14 (тип - Times New Roman), інтервал мiж рядками 1,5. Формат сторінки: А4 (210x297 мм).
Поля: зверху, знизу і праворуч 20 мм, ліворуч 25 мм. Назви файлів латинськими літерами.

Редакційна колегія приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам
ВАК (див. Постанову президента ВАК України №7-05-1 від 15.01.2003 р.) щодо структури
наукової статті, згідно з якими стаття повинна містити такі елементи, як:
1. Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком
статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.
2. Заголовок статті. У назві бажано не використовувати ускладнену термінологію
псевдонаукового характеру. Великі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру.
3. Анотація подається українською, англійською та російською мовами. Побудова:
характеристика основної теми, проблеми, мети, методів, висновків, результатів. Середній обсяг
анотації – не менше 500 друкованих знаків. Англійської анотації – 1000 друкованих знаків.
Анотації використовуються в інформаційних цілях, у тому числі автоматизованих, системах для
пошуку документів та інформації. Якщо стаття англійською мовою, тоді в статті анотація буде
англійською та українською мовами.
Анотація дає можливість встановити основний зміст наукової статті, визначити її
релевантність, повинна включати характеристику основної теми, проблеми наукової статті, цілей
роботи та її результати. В анотації вказують, що нового несе в собі дана стаття у порівнянні з
іншими згідно тематики і цільового призначення. Анотації повинні бути оформлені згідно
міжнародних стандартів і включати наступні моменти: вступне слово про тему дослідження;
мету наукового дослідження; наукову і практичну значущість роботи; методологію дослідження;
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основні результати і висновки досліджуваної теми; цінність проведеного дослідження (який
вклад дана робота внесла у відповідну сферу знань); практичне значення роботи.
4. Ключові слова – слова з тексту, які з точки зору інформаційного пошуку несуть
змістовне навантаження, подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – від
3 до 8, подаються українською, англійською, російською мовами. Ключові слова повинні
виражати основний смисловий зміст статті, слугувати орієнтиром і використовуватися для
пошуку статей в електронних базах. Розміщуються після кожної анотації і наводяться мовами
анотацій – українською, російською та англійською, відображають дисципліну (сферу науки, в
рамках якої написана дана стаття), тему, мету, об‘єкт дослідження.
5. Стаття повинна містити:
- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв‘язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, з яких започатковано розв‘язання даної
проблеми і на які спирається автор;
- мета статті та формування цілей статті (постановка завдання);
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
стаття;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;
- висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напряму.
Структурні елементи статті необхідно виділити напівжирним шрифтом: постановка
проблеми (включаючи аналіз останніх досліджень і публікацій); мета статті; виклад основного
матеріалу; висновки.
Висновки повинні супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями,
гіпотезами, описаними в статті. Свідчення, які включені до назви статті, не повинні
повторюватися у тексті авторського резюме.
До публікації в журналі приймаються раніше не опубліковані наукові праці. За точність
цитування та наведення у статтях наукових фактів, цифр, інших відомостей відповідають автори.
Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.
Всі статті супроводжуються рецензією доктора наук або кандидата за фахом публікації
або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Редакція
здійснює власне рецензування статей. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти
неякісні матеріали без пояснення причин. Матеріали рецензуються членами редакційної колегії
збірника або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з
позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості та редагуються.
Обсяг статті – від 10-12 сторінок (кегль 14, Times N Roman, інтервал – 1,0; текст повинен
бути надрукований з одного боку аркуша; верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 20 мм.; текст
набирається без переносів, на всю ширину сторінки; сторінки без нумерації; необхідно
використовувати парні лапки («»); при наборі тексту слід розрізняти символи дефісу (-) і тире (–).
Приймаються до друку статті українською, російською, польською, англійською мовами.
Необхідно дотримуватися наступного:
- не допускається перенос слів вручну, в тексті не допускається використання виносок (як
внизу сторінки, так і в кінці статті),- внутрітекстовi посилання наводяться у квадратних дужках.
Обов’язкова вимога до статей – належний рівень перекладу анотацій. Виклад статті
повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори несуть відповідальність за точність
викладених фактів, цитат і посилань. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам,
не приймаються до друку. Наукові статті необхідно підписувати за прізвищем автора
(наприклад,
Воронкова.rtf),
окремим
файлом
подавати
відомості
про
автора
(Відомості_Воронкова.rtf). та зберігати у текстовому форматі. Електронний варіант статті
подається електронною поштою за адресою: valentina-voronkova@yandex.ru
Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ.
Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання
після тексту статті з підзаголовком Список використаних джерел і виконується мовою
оригіналу. Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 87], де 5 – номер
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джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно
подаються таким чином: [3; 5; 7]. Бібліографічний запис використаної літератури слід
оформлювати згідно зі стандартом «ДСТУ 7.1:2006. Система стандартів з інформації,
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні
вимоги та правила складання», що чинний від 01.07.2007. Першоджерела подаються мовою
оригіналу. Перелік літературних джерел розташовується в порядку їх нумерації та надається з
підзаголовком Список використаних джерел в останньому розділі статті.
Транслітерація (References). Для транслітерації українського тексту слід дотримуватися
вимог
Постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
27 січня 2010 р.
№ 55
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF),
сайт
Онлайн
транслітерації
http://ukrlit.org/index.php. Для транслітерації російського тексту – системи Держдепартаменту
США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html)
Відомості про автора (авторів) – наприкінці статті, прізвище ім‘я по-батькові, науковий
ступінь, вчене звання (довідка про автора), домашня адреса, контактні телефони, емейл, №
відділення ―Нової пошти‖ для отримання збірника. Відомості про автора подаються трьома
мовами – українською, англійською та російською.
Відповідальність за правильність, точність і коректність цитування, посилань та
перекладу покладається на автора.
Матеріали направляти на адресу: 69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226, кімн. Л 323.
Запорізька державна інженерна академія, редакція «Гуманітарного вісника Запорізької державної
інженерної академії».
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МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ
1. Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка
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описує світовий потік періодичних видань за всіма тематичними напрямками.

2. РІНЦ (Росія) - міжнародна наукометрична база даних наукових публікацій вчених. Для отримання даних про
публікації та цитованості статей на основі бази даних РІНЦ використовується аналітичний інструментарій ScienceIndex.
(Детальніше)

3. EBSCO - агрегатор повнотекстових видань. Включає
і більш 350000 електронних книг

в себе 375 повнотекстовихбаз даних

4. Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - пошукова служба (Німеччина), яка є одним з потужних постачальників
актуальних даних про наукові публікації європейських вчених. Більш детально з публікаціями можна ознайомитися тут
(посилання)

5. WorldCat - найбільша у світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів всіх видів творів на 470
мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online
Computer Library Center. (Посилання)

6. ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів
більш ніж 5400 видавців. (посилання)

7. Directory of Open Access Journals (DOAJ) - це директорія, що пропонує вільний (безкоштовний) доступ до понад 1500
наукових та академічних журналів в електронному форматі по всіх напрямах. Мета директорії полягає в просуванні та
популяризації стрімко зростаючої кількості наукових журналів, доступних безкоштовно через Інтернет, а також у підвищенні ролі
міжнародного руху "Журнали у відкритому доступі" (Open Access Journals) і полегшенні доступу до вільних електронних наукових
і дослідницьких журналів. (Посилання)

8. Index Copernicus (Польща) – міжнародна наукометричних база (Index Copernicus Journals Master List). Даний сайт
містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання
спільних наукових проектів (сторінка журналу).
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