ЗВЕРНЕННЯ ДО АВТОРІВ
Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського» видається з 1996 року і внесений до Переліку фахових видань, в якому
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата технічних наук. Статті журналу індексуються у національній базі даних
«УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»), у реферативному журналі
та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), а також у світовій довідковій системі
«ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY» та міжнародних наукометричних базах даних
«INDEX COPERNICUS», «INSPEC». На цей час у міжнародній базі даних «SCOPUS»
розглядається заявка про включення до неї нашого журналу.
Після анонімного (сліпого) рецензування членами редакційної колегії і міжнародної
редакційної ради, журнал публікує статті, що містять результати досліджень з питань
розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і
прикладних досліджень у галузі технічних, природничих, економічних і гуманітарних наук.
Статті, що подаються до друку, мають бути оформлені згідно з вимогами журналу та
відповідно до ДСТУ 7152:2010 і Постанови ВАК України № 7–05/1 для фахових видань.
З метою подальшого підвищення наукового авторитету та міжнародного рейтингу
журналу і його авторів через реферування у міжнародних базах даних, редколегія просить
звернути особливу увагу на такі положення:
1. ЗАГОЛОВОК наукової статті англійською мовою повинен бути інформативним, без
скорочень і транслітерації. Відомості, що містить заголовок, не мають повторюватись в анотації.
2. ПРІЗВИЩА авторів статей повинні мати незмінну транслітерацію (Постанова КМУ
від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації ...») для забезпечення
ідентифікації у міжнародних базах даних, де профіль автора створюється автоматично при
співпаданні всіх його даних за двома публікаціями.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ та її адреса подається без скорочень. Усі англійські слова, крім
артиклів та прийменників, повинні починатись з великої літери.
4. АНОТАЦІЯ англійською мовою є єдиним джерелом інформації для іноземних
учених. Вона має бути інформативною (без загальних слів), змістовною і структурованою,
(стисло повторювати статтю: актуальність роботи, матеріал і результати досліджень,
висновки) і компетентною (написана грамотною англійською мовою з використанням
сучасної термінології, характерної для іноземних наукових видань).
5. ЛІТЕРАТУРА є одним з головних показників якості статті, її перелік демонструє
професійний рівень автора та свідчить про її відповідність профілю видання. Назва
цитованої публікації українською або російською мовами перекладається англійською, а
прізвище її авторів подаються транслітерацією. Наполегливо радимо робити посилання на
роботи іноземних науковців, а також на надруковані в нашому журналі статті інших авторів і
власні статті. Це сприятиме визнанню Ваших наукових здобутків на національному та
міжнародному рівнях.
БАЖАЄМО УСПІХІВ
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ОБРАЩЕНИЕ К АВТОРАМ
Научный журнал «Вестник Кременчугского национального университета имени
Михаила Остроградского» издается с 1996 года и внесен в Перечень специализированных
изданий, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание
ученой степени доктора и кандидата технических наук. Статьи журнала индексируются в
национальной базе данных «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативный журнал
«ДЖЕРЕЛО»), реферативном журнале и базе данных ВИНИТИ (Российская академия наук),
в международной справочной системе «ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY»,
международных наукометрических базах данных «INDEX COPERNICUS» и «INSPEC». В
настоящее время рассматривается заявка о реферировании нашего журнала в международной
базе данных «SCOPUS».
После анонимного (слепого) рецензирования членами редакционной коллегии и
международного редакционного совета, журнал публикует статьи, содержащие результаты
исследований по вопросам развития науки, образования и производства, внедрения новых
результатов фундаментальных и прикладных исследований в области технических,
естественный, экономических и гуманитарных наук. Статьи, которые подаются в журнал,
должны быть оформлены в соответствии с требованиями журнала, а также с ДСТУ
7152:2010 и Постановления ВАК Украины № 7-05/1 для специализированных изданий.
С целью дальнейшего повышения научного авторитета и международного рейтинга
журнала и его авторов путем реферирования в международных базах данных, редколлегия
просит обратить особое внимание на такие положения:
1. НАЗВАНИЕ научной статьи на английском языке должно быть информативным, без
сокращений и транслитераций. Информация, содержащаяся в названии, не должна
повторяться в аннотации.
2. ФАМИЛИИ авторов статей должны иметь один вариант транслитерации
(постановление КМУ от 27 января 2010 г. № 55 «Про впорядкування транслітерації ...») для
обеспечения идентификации в международных базах данных, где профиль автора создается
автоматически при совпадении всех его данных по двум публикациям.
3. Название ОРГАНИЗАЦИИ и ее адрес приводятся без сокращений. Все английские
слова, кроме артиклей и предлогов, должны начинаться с большой буквы.
4. АННОТАЦИЯ на английском языке является единственным источником
информации для иностранных ученых. Она должна быть информативной (без общих слов),
содержательной и структурированной (сжато повторять статью: актуальность работы,
материал и результаты исследований, выводы), а также компетентной (написанной
грамотным английским языком с использованием современной терминологии, характерной
для иностранных научных изданий).
5. ЛИТЕРАТУРА является одним из главных показателей качества статьи, ее перечень
демонстрирует профессиональный уровень автора и свидетельствует о ее соответствии
профилю издания. Название цитируемой публикации на украинском или русском языке
переводится на английский, а фамилии авторов транслитерируются. Настоятельно
рекомендуем ссылаться на работы зарубежных ученых, а также на статьи других авторов и
свои собственные, напечатанные в нашем журнале. Это будет способствовать признанию
Ваших научных достижений на национальном и международном уровнях.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ
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INTRODUCTORY WORD
Scientific journal «Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National
University» has been published since 1996. It is enrolled to the List of specialized editions for the
research results of doctoral and candidate theses in Engineering to be reported in. The journal is
reviewed by the national database «UKRAINIKA NAUKOVA» («DZHERELO» abstract journal),
the VINITI abstract journal and database (Russian Academy of Science), global serials directory
«ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY», and international databases «INDEX
COPERNICUS» and «INSPEC». We hope the journal will be included to the international abstract
and citation database «SCOPUS».
The journal only publishes articles double-blind peer-reviewed by the members of editorial
board and international editorial council of the journal. The articles could contain the research
outcomes on the issues of science, education, and industry development, and implementation of the
results obtained in fundamental and applied research in Engineering, Natural and Economic
Sciences, and Humanities. Articles intending to be published should follow the paper preparation
guidelines of the journal as well as the National Standards of Ukraine 7152:2010 and Decree of
State Commission for Academic Degrees and Titles of Ukraine for specialized editions № 7-05/1.
With a view of further enhancement of the academic authority and international rank both of
the journal and its authors via the abstracting by international databases, editorial board calls for
authors’ particular attention to the following items:
1. ENGLISH NAME of a document should be informative and without abbreviations or
transliteration. This information should not be copied to the abstract.
2. AUTHORS’ NAMES should have the only spelling in English transliteration (according to
the Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine № 55 of 27 January 2010), as this provides
author’s profile identification in international databases.
3. AFFILIATION NAME and its address should only contain the full name with no
abbreviations. All the words (except the articles and prepositions) should be capitalized.
4. ENGLISH ABSTRACT is the only informational part of the document for foreign scientists
(in the case it is written in another language), therefore it should be comprehensive and wellstructured (it should follow the paper structure: problem statement, experimental part and
results obtained, conclusions), without generalities. The abstract should be produced using
up-to-date English scientific terms, which are common in international editions.
5. REFERENCES are one of the main factors indicating the paper rank and its author’s
proficiency, and confirm correspondence of the document to the journal’s profile. Russian
and Ukrainian sources should be translated into English, the authors’ names should be put in
transliteration. References to foreign scientists’ works are highly recommended, as well as
to other authors’ and your own papers, published in our journal. This will conduce to the
domestic and international acknowledgement of your scientific achievements.
WISH YOU EVERY SUCCES!
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