ДО ВІДОМА АВТОРІВ
Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються до
науково-технічного збірника «Інженерна геодезія»
В науково-технічному збірнику «Інженерна геодезія» публікуються статті, які
представляють науковий і практичний інтерес.
Статті подаються українською, російською або англійською мовами, і вони мають
бути підписані кожним з авторів.
Відповідно до постанови ВАК України від 15.01.2003 №7-05/1 наукові статті мають
містити такі елементи: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій,
в яких започатковано розв’язання певної проблеми і на які спирається автор; виділення не
вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено означену статтю;
формулювання мети статті: виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки за результатами дослідження і
перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Стаття супроводжується: відомостями про авторів (прізвище, ім’я, по батькові,
науковий ступінь, звання, місце роботи, посада, службова адреса, адреса електронної пошти
та контактні телефони).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До розгляду приймають статті, надруковані в одному примірнику на аркушах паперу
формату А4 (текст, таблиці, бібліографію друкувати так: поля зверху, знизу та справа –
20 мм, зліва – 25 мм; інтервал «Множник» 1,15; кегль 12; розмір шрифту анотації – 12;
шрифт Times New Roman). Обов’язково слід подати електронну копію статті у форматі
Microsoft Word (*.doc).
Рекомендується, щоб площа, зайнята рисунками, становила 20-25% загального обсягу
статті. Всі рисунки необхідно подавати чорним кольором та обов’язково з підписами.
На першій сторінці статті у лівому верхньому куті ставиться УДК …, а справа, рядком
нижче, вказуються ініціали та прізвище автора (напівжирним шрифтом) разом з
інформацією про автора (науковий ступінь, звання, місце роботи, посада), нижче по
центру – назва статті напівжирними прописними буквами, потім анотація (мовою статті)
курсивом далі сам текст.
Обсяг анотації українською та російською мовами складає 50 – 100 слів, англійською –
150 – 200 слів. Після кожної анотації наводять ключові слова у називному відмінку на
мові анотації через кому (не менше трьох слів кожною мовою).
Текст статті має містити розділи із заголовками: Вступ, Аналіз досліджень і
публікацій, Постановка завдання, Основна частина, Висновки, Список літератури.
Список літератури виділяється підзаголовком “Список літератури” та оформлюється
згідно з міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Окремим блоком слід навести всі бібліографічні посилання (References) англійською
мовою з транслітерацією оригінальних назв у романському алфавіті (латиницею).
Транслітерація залежно від мови оригіналу джерела, виконується відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року №55 «Про впорядкування
транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимогам
BGN/PCGN (для російської мови). Для оформлення списку літератури англійською
мовою необхідно застосувати стиль APA (www.apastyle.org/).
Після списку літератури до статті додають двома мовами анотацію українською
(російською) та анотацію (Abstract) англійською мовою (розширену, структуровану за
текстом статті). Кожна анотація супроводжується назвою статті та прізвищами авторів
відповідно мовою анотації.
Заповнення останньої сторінки повинно бути не менше 80%.

