
 

Правила подання статей для публікації в журналі «Наука та інновації» 

за матеріалами доповідей на конференції  
 
          Якщо ви зробили усну доповідь, то загальний об'єм статті може бути  до 8 сторінок без 
рисунків та таблиць; окремо загальна кількість рисунків та таблиць – до 6. 
         Якщо ви зробили стендову доповідь, то загальний об'єм статті може бути  до 6 сторінок 
без рисунків та таблиць; окремо загальна кількість рисунків та таблиць  – до 3. 
          За вимогою редакції журналу під час реєстрації на конференції на кожну статтю 
одним із авторів подається заповнений ліцензійний договір про передачу авторського права. 
Форму договору бажано заповнити завчасно (його можна завантажити з сайту Договір.pdf, 
Договір.doc) або отримати під час реєстрації. Ліцензійна угода набуває чинності після прийняття статті 
до друку. Підписання ліцензійної угоди автором(ами) означає, що вони ознайомлені і згодні з умовами 
договору. 
 
Для кожної статті подаються в окремому файлі authors.doc відомості про кожного з авторів – 
прізвище, ім’я, по-батькові повністю, посада, місце роботи, наукове звання, науковий ступінь, 
контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти), код ORCID (за наявності). Відомості про 
авторів подаються двома мовами – українською та англійською. 
 
Всі підготовлені файли для кожної статті (стаття, рисунки, відомості про авторів) архівуються у файл 
ZIP формату з ім'ям вигляду:   Прізвище першого автора_Номер статті (1 - якщо у автора одна 
стаття, та наступні цифри для інших статей). Прізвище автора подається латинськими літерами.  
Наприклад : Ivanov_1.zip  
 
Архівний файл з оформленою за вимогами статтею надсилається до НОК конференції в 
електронному вигляді на адресу nao195@nao.nikolaev.ua, в полі ―Тема‖ необхідно вказати слово 
―Article‖ та Прізвище й ініціали першого автора, а також перші три слова назви статті.   
Наприклад: Article Ivanov I.I. NovyeRezultatyNablyudenij 
 
У випадку внесення змін у текст статі до завершення строку подачі новий ZIP архів необхідно 
надсилати з такою ж назвою з додаванням порядкових літер ―a, b ,c ...‖ В полі ―Тема‖ слова ―Article‖ 
необхідно замінити на ―Update‖. 
Наприклад: назва файлу - Ivanov_1a.zip , тема листа — Update Ivanov I.I. NovyeRezultatyNablyudenij 
 
Строк подачі статей - до 10 жовтня 2016 року.  
 
  

Вимоги до оформлення статей 
 
        Для підготовки тексту слід використовувати редактор МS Word (dос). Статті приймаються на 
українській, російській та англійській мовах. Назва файлу має мати наступний вигляд: Прізвище 
першого автора - перші три слова назви статті.  
Наприклад: Ivanov_NovyeRezultatyNablyudenij.doc 
 
          Стаття має бути структурована за такими розділами: Вступ, де окреслена постановка проблеми, 
актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета і завдання; Виклад основного 
матеріалу дослідження і отриманих результатів; Висновки, де підведені підсумки роботи і перспективи 
подальших досліджень у цьому напрямі; Список використаної літератури. 
          Титульна сторінка статті подається українською, англійською та російською мовами і містить 
таку інформацію: 
1) прізвище(а) та ініціали автора(ів); 
2) назва статті; 
3) назва установи, повна поштова адреса, номер телефону, номер факсу, адреса електронної пошти; 
4) анотація до статті – не більше 100 слів. Анотація повинна бути структурованою, відображати 
послідовну логіку опису результатів та описувати основні цілі дослідження; підсумовувати найбільш 
значимі результати. 
5) ключові слова – не більше 8-ми слів. 
          Текст набирається шрифтом Times New Roman 12 пунктів через два інтервали на 
сторінках формату А4. Назва статті, заголовки підрозділів друкуються прописними буквами та 
виділяються напівжирним шрифтом. 
          Формули необхідно набирати у редакторах формул Equation або MatType. Статті з 
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формулами, набраними в інший спосіб, до друку не приймаються. Необхідно давати визначення 
(дефініцію) величин, які вперше вживаються в тексті, а далі користуватись відповідним терміном. 
          Таблиці подаються на окремих сторінках в книжковій орієнтації та повинні бути виконані з 
використанням табличного редактора MS Word. Використання символів псевдографіки для 
оформлення таблиць недопустиме. 
          Рисунки розміщуються на окремих сторінках в книжковій орієнтації, розміром не більше 
160×200 мм при масштабі 100% та з роздільною здатністю 300 dрі. Текст на рисунках повинен бути 
виконаний шрифтом 10 пунктів. На графіках одиниці виміру вказуються через кому. Рисунки 
нумеруються в порядку їх розташування в тексті, частини рисунків нумеруються літерами — а, б, ... . 
Рисунки також повинні бути у вигляді окремих файлів з іменами вигляду: Прізвище першого автора_ 
Перші три слова назви статті_Рисунок_номер рисунка.  

Наприклад:   Ivanov_NovyeRezultatyNablyudenij_Fig_1.tiff 
 

Рисунки слід подавати у форматах ЕРS і ТІFF з роздільною здатністю 300 dрі. Рисунки, які 
виконані за допомогою програмних пакетів математичної та статистичної обробки, повинні бути 
конвертовані у вищевказані графічні формати. Фотографії приймаються у форматі ТІFF з роздільною 
здатністю 300 dрі. Надписи та тексти в графічних файлах ЕРS формату повинні бути зроблені 
за допомогою векторної графіки та кривих.  
 
          Підписи до рисунків і таблиць розміщуються після списку літературних посилань. 
         Список використаних літературних джерел наводиться у кінці статті. Посилання на 
літературні джерела нумеруються послідовно в порядку їх цитування у тексті статті. Недопустимі 
посилання на неопубліковані та незавершені роботи. Допускаються посилання на книги (монографії, 
окремі глави тощо), статті з наукових періодичних видань, матеріали конференцій, патенти та 
авторські свідоцтва, автореферати дисертацій, електронні ресурси. 
         Назви статей, монографій, збірників, праць нарад, тезисів доповідей, авторефератів дисертацій 
та препринтів вказуються повністю. Для статей обов’язково вказуються всі співавтори, назва видання, 
рік, том, номер, початкова та кінцева сторінки, для монографій – місце видання (місто), видавництво, 
рік видання, загальна кількість сторінок. 
          Список літератури має складатися з двох частин: ЛІТЕРАТУРА і REFERENCES. 
         ЛІТЕРАТУРА – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту 
бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р., №147). 
Для оформлення наукових літературних джерел відповідно до вимог Державної атестаційної комісії 
України можна користуватися онлайн ресурсом автоматичного оформлення джерел http://vak.in.ua 
         REFERENCES – список літератури, перекладений англійською мовою, або транслітерований в 
романському алфавіті (рекомендації за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010). Назви 
періодичних українсько- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються 
транслітерацією (правила української транслітерації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 січня 2010 р. № 55, Урядовий кур’єр 10.02. 2010, № 5), а в дужках – англійською мовою. 
         При посиланні на матеріали журналу «Наука та інновації» використовувати таку транслітеровану 
назву журналу: Nauka ta innovacii. 
  
          Приклади оформлення посилань на літературні джерела для ЛІТЕРАТУРА (по ВАКу) 
http://vak.in.ua  
 
 
          Приклади оформлення посилань на літературні джерела для REFERENCES 
Статті в журналах 
Mahlin N.M., Korotyns’kyj O.Ye., Svyrydenko A.O. Aparatno-programni kompleksy dlja avtomatychnogo 
zvarjuvannja nepovorotnyh stykiv truboprovodiv atomnyh elektrostancij. Nauka i innovacii (Science and 
Innovation). 2013. 9(6): 31-45 [in Ukrainian]. 
 
Книги 
Shestopalov V.M. (ed.). Classification of Mineral Waters of Ukraine. Kyiv: Makkom, 2003 [in Russian]. 
  
Матеріали конференцій 
Ameling D. Steel – innovative solutions for energy and resource challenges. In: Proc. 9th European Electric 
Steelmaking Conference. May 19–20, 2008, Krakow. 
  
Патенти 
Patent of Ukraine N 39628. Kliuk B.O., Shymko R.Ya., Vecherik R.L., Khaetskyi Yu.B., Halii P.P., Hresko 
T.M., Prytula M.H., Pyanylo Ya.D., Prytula N.M. Method for determination of optimal operation of wells in 
combination with operation of other wells and, respectively, underground gas storage [in Ukrainian]. 

http://vak.in.ua/
http://vak.in.ua/


  
Автореферати дисертацій 
Mashukov A.O. Efficiency hospital stage of rehabilitation of patients with colon cancer. PhD (Med.) Odesa, 
2011 [in Ukrainian]. 
  
         

  Стаття, подана без дотримання вимог редакції журналу, до розгляду не приймається. 
  Редакційна колегія журналу залишає за собою право редагувати та скорочувати рукописи 
без порушення авторського змісту.  
  Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на 
нормативні акти, цитат та власних імен несуть автори публікації. 


