ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
1. Текстовий редактор Microsoft Word 2003 (формат .rtf). Міжрядковий інтервал одинарний, шрифт Тimes
New Roman 10 pt.
2. Назва, автори (напівжирним), поштова й електронна адреса та анотація з ключовими словами (5–7 рядків)
надаються на початку статті трьома мовами – українською, англійською та російською. Назва – прописними
літерами розташовується посередині. Словосполучення “Ключові слова” – напівжирним.
3. Матеріали статті друкуються у дві колонки з автоматичним переносом слів, залишаючи з кожного краю
сторінки поля 2 см. Абзацний відступ – 0,5 см. Обсяг статей – 3–5 повних сторінок.
4. Стаття повинна містити наступні розділи: АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ (з указаною метою роботи),
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ВИСНОВКИ, ЛІТЕРАТУРА (оформлюється відповідно до ДСТУ
1.5:2003). Список використаних джерел подається двічі – мовою оригінала й англійською мовою.
5. Наявність УДК обов’язкова.
6. Рисунки подаються у сканованому вигляді, формули, індексні позначення – латиницею (курсивом). Графічні залежності якісного характеру подаються у координатних осях. Кількісні залежності, отримані експериментальним шляхом, наводяться у координатних осях із відображеною сіткою.
7. На адресу редакційної ради надсилається електронний варіант статті із зазначенням наукової рубрики журналу. Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори.
Адреса редакційної колегії: 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20. Науково-дослідна частина. Email: visnik@kdu.edu.ua. Телефон для довідок: (096) 3004779 – Козловська Тетяна Федорівна, науковотехнічний редактор; (05366) 36217 – Кіцель Наталія Василівна, заступник відповідального секретаря. Електронну версію випусків журналу можна переглянути на Веб-сайтах: www.kdu.edu.ua, www.nbuv.gov.ua
PAPER INSTRUCTIONS
1. Microsoft Office Word 2003(format .rtf), font Times New Roman 10 pt, single-spaced.
2. Title (in capitals, centered), authors information, postal address, e-mail, and an abstract with keywords (up to 5–7
lines) should be placed at the beginning of an article in three languages: Ukrainian, English, and Russian.
3. Text should follow two-column layout, with a space of 1 cm between columns, formatting column width,
wordwrap. Define page margins 2 сm all. A new paragraph should be started by indenting it 0,5 cm from the left margin. The total volume of an article is limited to 5 pages (and should exceed 3 pages).
4. An article should be of the following structure: PROBLEM STATEMENT, EXPERIMENTAL PART AND
RESULTS OBTAINED, CONCLUSIONS, REFERENCE (references should be in an original language and in English).
5. U.D.C. is required.
6. Use picture format for figures and Latin alphabet for equations (italic).
7. Hard copy of an article, endorsed by authors’ signatures, is to be send to the editorial board, as its e-copy as well,
the thematic section specified. Authors are responsible for submitting their paper in the required format and its content.
Editorial board address: Pershotravneva Str., 20, Science and Research Department, Kremenchuk, 39600, e-mail:
visnik@kdu.edu.ua. Tel.: (096) 3004779 – Kozlowska Tetiana Fedorivna, Technical Editor, (05366) 36217 – Kitsel
Nataliia Vasilievna, Manager Editor. The journal issue is available online on: www.kdu.edu.ua or www.nbuv.gov.ua.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. Текстовый редактор Microsoft Word 2003 (формат .rtf). Межстрочный интервал – одинарный, шрифт
Тimes New Roman 10 pt.
2. Название, авторы (полужирным), почтовый и электронный адрес, а также аннотация с ключевыми словами (5–7 строчек) размещаются в начале статьи на трех языках – украинском, английском и русском. Название –
прописными буквами размещаются посредине. Словосочетания “Ключевые слова” – полужирным.
3. Материалы статьи печатаются в две колонки с автоматическим переносом слов, оставляя с каждого края
страницы поля 2 см. Абзацный отступ – 0,5 см. Объем статей – 3–5 полных страниц.
4. Статья должна содержать следующие разделы: АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ (с указаним цели работі),
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫВОДЫ, ЛИТЕРАТУРА (оформляется в соответсвии с
ДСТУ 1.5:2003). Список использованных источников подается дважды – на языке оригинала и английском языке.
5. Наличие УДК обязательно.
6. Рисунки должны быть представлены в сканированном виде, формулы, индексные значения – латиницей
(курсивом). Графические зависимости качественного характера подаются в координатных осях. Количественные зависимости, полученные экспериментальным путем, подаются в координатных осях с отображением сетки.
7. В адрес редакционного совета направляются электронный вариант статьи с указанием научной рубрики
журнала. Ответственность за содержание представленных материалов несут авторы.
Адрес редакционной коллегии: 39600, г. Кременчуг, ул. Первомайская, 20. Научно-исследовательская часть.
E-mail: visnik@kdu.edu.ua. Телефон для справок: (096) 3004779 – Козловская Татьяна Федоровна, научнотехнический редактор; (05366) 36217 – Кицель Наталия Васильевна, заместитель ответственного секретаря.
Электронную версию выпусков журнала смотрите на Веб-сайтах: www.kdu.edu.ua, www.nbuv.gov.ua
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