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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ
для публікації в збірнику наукових праць
«ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ
АКАДЕМІЇ»
1. 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:
– 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;
– виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
статті;
– формування цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напряму.
2. 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.
3. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією
доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри
(відділу) про рекомендацію статті до друку.
4. Рукопис статті подається в одному примірнику, надрукованому з одного боку аркуша
формату А-4. Разом із рукописом подається електронний варіант статті, виконаний у
текстовому редакторі MS Word for Windows (формати .doc або .rtf). Електронний
варіант статті подається на дискеті, диску чи електронною поштою за адресою:
valentina-voronkova@yandex.ru
5. Вимоги для оформлення тексту: всі поля по 20 мм; шрифт Times Arial, кегель 14 пт;
інтервал – 1,0; абзацний відступ – 1,25 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з
ДСТУ.
6. Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх
використання після тексту статті з підзаголовком Джерела і виконується мовою
оригіналу. Джерела в переліку посилань нумеруються вручну (без використання
функції меню Word „Формат – Список – Нумерований»). Посилання на літературу в
тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком
літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким
чином: [3; 5; 7] або [3, 145; 5, 25; 7, 545].
7. Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища,
імені, по батькові (повністю); наукового ступеня, вченого звання, посади, місця
роботи; а також робочої, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти.
8. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди авторів.
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти неякісні матеріали без
пояснення причин.
Матеріали направляти на адресу: 69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226,
кімн.Л413. Запорізька державна інженерна академія, редакція «Гуманітарного вісника».
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