ДО УВАГИ АВТОРІВ!
В структурі статті повинні бути відображені обов'язкові елементи згідно вимогам МОН України
до наукових статей (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1) і методології оцінки
IndexCopernicus.
При підготовці матеріалів для публікації редакційна колегія збірника просить авторів
дотримуватися наступних вимог:
– індекс УДК (на початку з лівого боку);
– назва статті (по центру, ВЕЛИКИМИ, напівжирним);
– дані про автора мовою оригіналу статті та англійською мовою (нижче під заголовком з
лівого боку) – прізвище, ім'я та по батькові* (для англійської версії не пишеться), повністю в
називному відмінку, напівжирним; посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (без
скорочень), адреса електронної пошти, номер мобільного телефону;
– анотації українською, російською та англійською мовами в такому порядку і вигляді:
прізвище, ім'я та по батькові автора (виділити напівжирним); назва статті (виділити напівжирним);
текст анотації (200–250 слів за методологією оцінки IndexCopernicus і в структурованому вигляді,
тобто відображати структуру статті); НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ on-line перекладачі;
– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
– виділення невирішеної проблеми,якій присвячується означена стаття;
– мета статті;
– результати дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки і (або) пропозиції в даному напрямку;
– список використаних джерел, оформлений відповідно до стандартів (ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ
3582:2013, ГОСТ Р 7.0.12-2011). Список літератури повинен бути представлений в послідовному
порядку (за згадуванням у тексті);
– bibliography (список використаних джерел в транслітерації). Для трансліта рекомендується
використання сайту: http://translit.kh.ua/ і http://translit.ru, а також для більш точного оформлення
можливий перегляд списку бібліографії в форматі ДСТУ та міжнародних бібліографічних форматах
(APA, MLA) (див. зразок оформлення списків літератури);
– ключові слова (5–11 слів) українською, російською та англійською мовами (ключові слова
не повинні повторювати назву статті);
– рецензент (наприклад, Рецензент: О. М. Іванов, д. е. н., професор, ДВНЗ «Донецький
національний університет»);
– обсяг статті, у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, анотаціями
тощо не повинен перевищувати 10 сторінок (ф. А4); сторінки не нумеровані;
– текст повинен бути набраний шрифтом TimesNewRoman, 12 кеглем через 1,5 інтервали;
береги: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзацний відступ – 1,25 см;
– виноски та примітки повинні відповідати наступним вимогам: виноски на джерела
оформлюються за правилами бібліографічного опису літератури (у квадратних дужках номер джерела
з посиланням на сторінку, наприклад [7, С. 11]); а також відповідно до стилю цитування АРА або MLA
(Роль білоруських бібліотек (Juryk Y., 2013) в інтеграції вітчизняної наукової періодики розглянута ...
[3, С. 16]);
– ілюстративний матеріал повинен відповідати наступним вимогам: графіки та діаграми
повинні бути зроблені в Microsoft Excel; формули повинні бути належним чином оформлені в
MathType 6.0 або Microsoft Equation, малюнки повинні бути згруповані;
– стаття (ім'я файлу включає прізвище автора англійською мовою) повинна бути набрана на
комп'ютері (редактор Microsoft Word);
– стаття повинна подаватися з рецензією доктора економічних наук для всіх авторів (Наказ
МОНмолодьспорту № 1111 від 17.10.2012);
– НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ: РОЗРИВ СТОРІНОК І ПРИКІНЦЕВІ ПОСИЛАННЯ;
– текст статті подається електронною поштою: vestnik.pstu@gmail.com разом із заявкою та
скан копією рецензії на статтю. Оригінал рецензії надсилається поштою на зазначену вище адресу.
Необхідно зв'язуватися з редакцією і перевіряти надходження матеріалів на вказану адресу
електронної пошти.
Редакційна колегія залишає за собою право скорочувати і редагувати матеріал.

