Електронне наукове фахове видання
До відома авторів
До публікації в журналі у вигляді статей (мінімальний обсяг 6 стор.) приймаються
результати оригінальних наукових, практичних і навчально-методичних досліджень, які
ніде раніше не друкувалися і підготовлені на українській, російській чи англійській мовах,
а також відповідають вимогам ВАК України.
Редколегія журналу залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають його
тематиці, і редагувати їх.
Стаття, прислана електронною поштою супроводжуються пакетом документів з
відомостями про автора.
1. Правила оформлення статей.
Стаття готується в будь-якому з редакторів Word 6.0/7.0/97, повністю підготовленою до
опублікування. Шрифт – Times New Roman (основний текст статті розміром 14 pt з
інтервалом 1,0 і абзацним відступом 1,25 см.) на папері формату А4 з полями (верхнє –
3,0 см, нижнє – 3,5 см, ліве – 2,7 см, праве – 1,8 см; від краю верхнього колонтитулу –
1,0 см, нижнього – 2,0 см).
Ліворуч вказується:
на першому рядку УДК, на другому рядку – ініціали та прізвище автора (курсив
напівжирний, прописний розміром 14 pt), науковий ступінь і вчене звання
(звичайний стрічний розміром 11 pt). Тут же – повна назва організації, яку
представляє автор (звичайний стрічний розміром 11 pt);
імена інших співавторів (при наявності), їх вчений ступінь і вчене звання та назва
організації розміщуються нижче за наведеним прикладом;
назва роботи подається через рядок без переносів (напівжирний, прописний
розміром 16 pt);
нижче через рядок – ключові слова.
Далі через рядок розміщують текст статті.
Малюнки і таблиці при наявності повинні бути розташовані строго в межах друкованого
поля книжкової орієнтації сторінки та супроводжуватись підписами (рисунки) і
заголовками (таблиці) (напівжирний, розміром 12 pt) і мати посилання на них у тексті.
Підписи до малюнків не поєднувати з малюнком, розмір якого по горизонталі має бути
кратним 8 см з можливістю масштабування до чітко розрізнювальних знаків або символів
розміром 8 рt.
Формули готують тільки у редакторі формул, вбудованому в Word (наприклад, Equation
3); з наскрізною нумерацією з правого поля та посиланням на них за текстом.
Література (назва – через рядок всередині, напівжирний, прописний розміром 14 pt;
безпосередній перелік джерел – через рядок нижче; кожне джерело тільки з власною
нумерацією з абзацу, без дублювання під іншими номерами) повинна мати посилання по
тексту в порядку згадування. Бібліографічний опис джерел подається відповідно вимогам
ВАК.

Анотація (на українській, російській та англійській мовах) обсягом не менше 5-ти рядків
(розмір 14 pt, без абзацного відступу).
При використанні виносок вони виконуються як звичайні та розміщуються унизу сторінки
з наскрізною автоматичною нумерацією в межах однієї статті.
В роботі забороняється використовувати нумераційні маркери редакторів Word, а також
табулятор. При потребі у складній рубрикації або виділенні окремих текстових
фрагментів слід використовувати тільки курсив або напівжирний шрифт.
2. До статті додаються:
окремий документ з прізвищами та ініціалами авторів; назвою статті, організації і
міста; анотацією статті на українській, російській і англійській мовах, включаючи
прізвище авторів та назву статті;
рецензія (для авторів, що не мають наукового ступеня) і витяг із протоколу
засідання кафедри (ради);
на паперовому носії окремо – відомості про авторів (прізвище, ім’я та по батькові,
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса для листування,
телефон, особистий E-mail, факс).
3. Поштова адреса редколегії:
69093 м.Запоріжжя вул..40 років Радянської України, 57-а
тел. (0612) 346-711, 347-612, e-mail: zoippo@mail.ru

