Вимоги до оформлення монографії
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ»
Плануються теми розділів:
Дослідження технологічних процесів, технічних та ергатичних систем
транспорту.
Психолого-педагогічне, соціально-лінгвістичні дослідження у процесі
підготовки компетентних фахівців.
Дослідження енергоефективності та раціонального природокористування
морегосподарського комплексу.
1. Науковий доробок оформлюється українською мовою обсягом 0,5
авторських аркушів.
2. УДК – шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі
прописні, вирівнювання по лівому краю.
3. Назва наукового доробку – через інтервал після УДК. Шрифт «Times
New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по
центру.
4. Інформація про автора і співавторів
В редакцію надаються такі дані про автора і кожного співавтора
наукового доробку:
прізвище, ім'я, по батькові - повністю;
місце роботи із зазначенням країни і міста. Вказується офіційна назва
закладу, бажано з статуту, в називному відмінку.
посада та науковий ступінь (якщо є);
адрес електронної пошти. Велике прохання вказувати реальну адресу
електронної пошти для автора КОЖНОГО співавтора (E-Mail: ...... @ ... ..);
Редакція просить Вас утриматися від використання абревіатур і
скорочень, крім абревіатур, що вказують на організаційно-правову форму місця
роботи автора (НТУ, ДОУ, ФДБОУ, ТОВ, ВАТ і т. п.).
Велике прохання використовувати в даних про авторів, змісті та назвах
глав і параграфів монографії тільки рядкові (малі) літери, використовуючи
великі літери тільки там, де це необхідно (на початку першого слова, в назвах
та власних назвах і т. п.).
5. Анотація
Анотація повинна коротко викладати зміст наукового доробку. Це
своєрідний «анонс» вашої праці, який покликаний зацікавити потенційного
читача. При написанні анотації уникайте використання будь-яких абревіатур і
скорочень.
В кінці анотації повинна бути вказівка на коло читачів, для якого
призначається науковий доробок.

6. Текст наукового доробку
Важливою формальною вимогою до тексту є його обсяг. Ми приймаємо
для публікації монографії обсягом не менше 0,5 авторських аркушів.
Оформлення тексту:
ВСІ
АБРЕВІАТУРИ
ТА
СКОРОЧЕННЯ
ПОВИННІ
БУТИ
РОЗШИФРОВАНІ ПРИ ПЕРШОМУ ВИКОРИСТАННІ;
бажане форматування: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал
полуторний, відступ першого рядка абзацу 1,25 см., поля 2 см. всюди;
неприпустимо використання розставлених вручну переносів.
Оформлення таблиць та рисунків:
кожен рисунок повинен бути пронумерований і підписаний. Підписи не
повинні бути частиною рисуноку;
рисунок обов'язково повинні бути згруповані (тобто не повинні
«розвалюватися» при переміщенні і форматуванні);
по можливості, уникайте використання рисуноків і таблиць, розмір яких
вимагає альбомної орієнтації сторінки;
написи та інші позначення на графіках і рисунках повинні бути чіткими і
легко читатися;
таблиці, рисунки, графіки повинні мати порядкову нумерацію. Нумерація
рисунків (в тому числі графіків) і таблиць ведеться окремо;
в тексті ОБОВ'ЯЗКОВО повинні міститися ПОСИЛАННЯ на таблиці,
рисунок, графіки.
Формули:
Вкажіть, якщо використовувалося якесь програмне забезпечення, крім
стандартних засобів Microsoft Office.
7. Список використаних джерел має бути у вигляді нумерованого списку.
Приклад списку використаних джерел:
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Чимшир В.И. Основные аспекты формирования организационноэкономического механизма обеспечения конкурентоспособности морского
порта[Текст] / В.И. Чимшир, А.В. Чимшир// Журн. Восточно-Европейский
журнал передовых технологий. - Харьков: УКЖТ, 2014. - № 2/3 (68). - С.21-25.
2. Кириченко А.С. Повышение экологических требований к технологии
разделки судов на лом [Текст]/ Кириченко А.С., Серегин А.Н., В.И. Чимшир,
П.Д. Бабаян// Молодой ученый. Москва: 2015. № . С. 252-256.
...
10. Кірсанов К.А. Біологічний, соціальний і інтелектуальний потенціали
особистості в різних парадигмах освіти // Інтернет-журнал «Науковедение»,
2011 №1 (6) [Електронний ресурс] -М .: Науковедение, 2013 роки -.- Режим
доступу: http://naukovedenie.ru /sbornik6/4.pdf, вільний. - Загл. з екрану. - Яз.
рус., англ.

