Правила оформлення та подання авторських оригіналів статей у
збірник наукових праць
"Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 3.
Фізика і математика у вищій і середній школі"
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До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали, які відповідають
тематиці збірника науковий праць та задовольняють вимогам ВАК
України (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1.
Бюлетень № 1, 2003, с. 2: „Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України”).
Авторський оригінал подається в одному примірнику (на білому папері
формату А4 з одного боку аркуша) разом із електронним варіантом
статті (назва файлу — прізвище автора) та рецензією (для кандидатів та
докторів наук –– доктора наук з відповідної спеціальності, для студентів,
аспірантів, здобувачів –– кандидата або доктора наук з відповідної
спеціальності). Оригінал має бути представлений українською мовою.
Паперовий варіант, підписаний автором, ідентичний електронному
варіанту. Відповідальність за точність цитат, прізвищ, даних несе автор.
Відомості про автора (-ів) подаються на окремому аркуші: прізвище, ім’я,
по батькові, вчений ступінь та звання, місце роботи, посада, місто,
телефон, e-mail.
Послідовність розміщення матеріалу статті:
НАЗВА СТАТТІ
Прізвище та ініціали автора,
науковий ступінь, наукове звання,
місце роботи, посада

Анотація українською мовою (не більше 75 слів).
Анотація російською мовою.
Анотація англійською мовою.
Текст статті.
Список використаної літератури
згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 8—10 с., враховуючи таблиці,
ілюстрації, список використаної літератури. Статті, більші за обсягом, можуть бути
прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.
5. Вимоги до оформлення:
● Текст має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word (версії 97,
2000, 2003). Шрифт — Times New Roman, кегль — 12. Поля — 20 мм. Міжрядковий
інтервал — полуторний. Абзац — 15 мм.
● Не використовувати примусовий та ручний перенос слів. Автоматично
встановлювати заборону висячих рядків. Не встановлювати відступ (абзац) першого
рядка табуляцією або декількома проміжками. Заголовки відокремлювати від тексту
зверху і знизу одним пустим рядком. Слова мають бути розділені одним проміжком.
Посилання на використану літературу в тексті позначаються цифрою у квадратних
дужках.

● Таблиці слід представляти безпосередньо в тексті. Вони мають бути
пронумеровані арабськими цифрами і мати заголовки українською мовою. Примітки та
виноски до таблиць повинні бути надруковані безпосередньо під відповідною
таблицею.
● Ілюстративний матеріал слід вміщувати в текст, а також подавати окремим
файлом в растровому форматі JPEG з розподільною здатністю не менше ніж 300 dpi.
● Таблиці, ілюстрації не повинні виходити на поля. Підписи до них повинні
мати одні й ті самі стилі оформлення, як у всій статті.
Вимоги ВАК України до оформлення наукової статті на здобуття вченого ступеня
Згідно з постановою № 7-05/1 ВАК України від 15.01.2003 р. (див. "Бюлетень ВАК
України" № 1/2003) до друку приймаються лише ті наукові статті (науковою
вважається стаття, яка містить результат теоретичного або експериментального
дослідження і призначена для наукового видання), які мають такі необхідні елементи:
1.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, яким присвячується стаття.
3. Формулювання мети статті (постановка завдання).
4.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому
напрямі.
До уваги авторів
Паперовий варіант статті подається технічному редактору збірника
Дерев’янко Ользі (кафедра загальної фізики НПУ імені М.П.Драгоманова,
тел. 0972213554). Електронний варіант статті подається або особисто, або
може бути надісланий електронною поштою на адресу chasopys3@ukr.net.
Лише електронні варіанти статей без паперового оригіналу не
розглядатимуться!
Авторський оригінал повинен бути завершеним твором і не може
доопрацьовуватись автором після прийняття редакцією.
Статті,
що
не відповідають
викладеним
вимогам,
редакцією
не приймаються. Оригінали, не прийняті до опублікування, авторам
не повертаються.
Редакція має право робити редакційні правки, які не впливають на зміст
тексту.
За необхідності автор може бути запрошений в редакцію для ознайомлення
з коректурою або йому з цією метою електронною поштою відправляється
стаття.
Гонорар за публікації не виплачується.
Вартість публікації –– 20 грн. за сторінку.

