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ДО ВІДОМА АВТОРІВ СТАТЕЙ
Під час підготовки статей до збірника науково-технічних праць "Науковий
вісник НЛТУ України" радимо авторам дотримуватись таких рекомендацій.
Вимоги до оформлення. Обсяг тексту статті – 8-16 сторінок. Мова публікації – українська, російська чи англійська. Формат паперу – А4, поля документа – 2 см по периметру. Електронний варіант потрібно створювати за допомогою текстового редактора MS Word 2003, або використовувати редактор
Word молодших версій, але документ зберігати у форматі *.doc. Шрифт – Times
New Roman, розмір – 14 points, рядки – через 1.5 інтервали.
Вимоги до структури статті. На початку статті обов'язково проставляють індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації), в заголовку українською мовою зазначають: вчене звання, ініціали і прізвище автора (або авторів),
науковий ступінь, назва закладу, в якому виконано роботу, назва статті, анотація та ключові слова. Далі – російською та англійською мовами: ініціали і прізвище автора (або авторів), назва статті, анотація та ключові слова. (кожна анотація має бути неменшою ніж 500 знаків).
Автор поданої до друку статті повинен чітко уявити коло читачів, на яке
він розраховує. Рекомендуємо дотримуватись деяких загальних правил побудови науково-технічної статті: чітко і зрозуміло сформулювати постановку задачі;
доступно викласти методику її розв'язання; зробити висновки – науковцям або
дати практичні рекомендації – виробничникам. Наукова праця повинна містити
необхідні характеристики описаних конструкцій чи схем, але в ній не має бути
ні зайвого опису історії питання, ні відомих з підручників ілюстрацій, даних,
математичних викладок.
У процесі підготовки рукопису необхідно користуватися науково-технічними термінами відповідно до чинних стандартів на термінологію, наведений
матеріал не повинен дублювати таблиці. Скорочення слів, імен, назв у тексті
статті не допускаються. Можливе використання тільки загальноприйнятих скорочень – мір (тільки після цифр), хімічних, фізичних і математичних величин.
Назви установ, підприємств, марки механізмів і т.ін., що згадуються в тексті
статті вперше, необхідно писати повністю (вказуючи в дужках скорочену назву); надалі цю назву можна наводити у скороченому вигляді.
У таблицях необхідно точно вказувати одиниці фізичних величин, у назвах граф слова скорочувати небажано. Таблиці потрібно виконувати переважно
вздовж листа з максимальною насиченістю інформації в рядках. Надто громіздких таблиць складати не рекомендується.
Ілюстрації (фотографії та рисунки) до статті дозволяється подати у окремому файлі у форматі *.cdr (редактор CorelDRAW), *.tif або *.jpg (редактор
PhotoShop, 300 dpi, b/w або Grayscale) чи оформлених у середовищі MS Excel.
Зверніть увагу, що вони будуть надруковані у чорно-білому варіанті. У тексті
статті посилання на ілюстрації беруть в круглі дужки, позиції на рисунках розташовують за годинниковою стрілкою і вони повинні відповідати наведеним у
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тексті. Окремо подані ілюстрації потрібно на зворотному боці пронумерувати і
підписати олівцем.
Особливу увагу необхідно звернути на акуратний набір складних формул, індексів і степенів з використанням можливостей редактора MS Equation
чи MathThype.
При посиланні в тексті статті на роботи інших авторів у квадратних дужках вказують номер позиції переліку літератури, яка подається в кінці статті.
Список літератури оформляється згідно з вимогами і правилами складання бібліографічного опису документа. У випадку наведення цитати необхідно вказати, звідки вона взята (автор, назва роботи, номер тому, рік видання, сторінки).
У кінці статті, або у окремому файлі додають коротку довідку: прізвища
та ініціали авторів, назва статті; заява зі вказанням для кожного автора
вченого звання та наукового ступеня, посади, повної та скороченої назви
закладу, де виконана робота, службової чи домашньої адреси, номери телефонів, E-mail, прізвища авторів для листування.
Обов'язкові супровідні документи. Необхідно подати витяг з протоколу засідання кафедри про можливість публікації статті, експертний висновок,
дві рецензії − внутрішню і зовнішню. Також вказується кількість примірників
збірника, які автор хотів би отримати з опублікованою його статтею.
Старанно вивірений текст статті підписується автором(ами), проставляється дата відправлення чи подання. Редакція може повернути авторові неохайно оформлену статтю, має право проводити редакційні виправлення. До редакції надсилається (приноситься) один роздрукований примірник статті та її
електронний варіант. Авторові (авторам) однієї статті видається один збірник з
публікацією.
Архів наших попередніх номерів можна переглянути на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського за такою електронною адресою: http://nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/index.html
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