Системи озброєння і військова техніка

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

УДК (кегль – 12 пт)
А.А. Іванов, Б.Б. Петров (кегль – 12 пт)
НАЗВА СТАТТІ
(ШРИФТ – TIMES NEW ROMAN; РОЗМІР ШРИФТУ – 12 ПТ;
НАКРЕСЛЕННЯ – НАПІВЖИРНЕ; ВИРІВНЮВАННЯ – ЦЕНТРОВАНЕ)
Анотація (мовою основного тексту статті, обсягом 3 – 6 рядків): шрифт – Times New Roman;
розмір шрифту – 10 пт; накреслення – курсив, вирівнювання – за шириною; відступ зліва – 1,5 см
без абзацного відступу.
У редакцію подаються 2 роздрукованих екземпляри
статті (робочий і архівний).
До них додаються такі супровідні документи:
1. Зведення про авторів (прізвище(а), імена і по батькові, військове(і) звання, посада(и), назва кафедри, контактний(і) телефон(и)) – 1 екземпляр.
2. Експертний висновок про можливості опублікування статті у відкритому джерелі – 1 екземпляр.
3. Виписка з протоколу засідання кафедри – 1 екземпляр.
4. Рецензія на статтю за підписом доктора або професора наук – 1 екземпляр.
Мова статті: українська або російська, редактор (програма) для набору: Word MS Office .
Відповідно до постанови ВАК України від 15.01.2003
№ 7-05/1 текст статті повинен мати таку структуру:
постановка проблеми в загальному вигляді з обов'язковою вказівкою зв'язку з важливими науковими або
практичними задачами;
аналіз літератури (останніх досліджень і публікацій,
на які спирається автор, з обов'язковим виділенням раніше
невирішених частин загальної проблеми, що будуть розглянуті в даній статті);
мета статті (формулювання мети і постановка задачі);
викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження з обов'язковою констатацією отриманих наукових і практичних результатів та
перспектив подальших пошуків у даному напрямку.
Формат аркуша: А4 (21×29,7 см).
Шрифт статті: Times New Roman, розмір шрифту –
10 пт.
Текст статті розташовується у два стовпчики однакової
ширини, ширина стовпчика – 8 см, відстань між стовпчиками – 0,5 см; накреслення – пряме;
міжрядковий інтервал – (множник) 1,1;
відступ першого рядка абзацу – 0,5 см;
вирівнювання – за шириною.
Параметри сторінки: (відступи від краю): зліва – 2 см,
справа – 2,5 см, зверху – 2,6 см, знизу – 2,5 см.
Підзаголовок: накреслення – напівжирне; відступів
немає, вирівнювання – центроване.
Набір формул: редактор формул – Microsoft Equation
3.0/2.0. Забороняється використовувати для набору формул графічні об'єкти, кадри й таблиці.
В меню “РАЗМЕР  ОПРЕДЕЛИТЬ” ввести розміри:
Обычный
– 10 пт

Крупный индекс
Мелкий индекс
Крупный символ
Мелкий символ
В меню СТИЛЬ
параметри шрифтів:
Форма символів
Стиль
Текст
Функция
Переменная
Стр. греческие
Пр. греческие
Символ
Матрицавектор
Числа

– 8 пт
– 7 пт
– 14 пт
 12 пт.
 ОПРЕДЕЛИТЬ встановити такі

Шрифт

Times New Roman
Times New Roman
Times New Roman
Symbol
Symbol
Symbol
Times New Roman

полужирный

курсив

V

Times New Roman

Допускається розташування великих рисунків, формул та
таблиць на ширину двох стовпчиків (до 16,5 см).
Рисунки та фотографії: зображення подаються у форматах *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif (чорно-білі або градації
сірого); рисунок MS Word – *.doc; розташовуються в тексті статті в межах стовпчика (8 см) або на ширину двох
стовпчиків.
Не допускаються кольорові та фонові рисунки.
Підпис рисунка: накреслення – пряме; відступів немає,
вирівнювання – центроване.

Рис. 1. Підпис рисунка
Список літератури: кегль – 9 пт; накреслення – пряме; відступ – 0,5 см, вирівнювання – за шириною. Не допускаються посилання на неопубліковані матеріали.
Оформлюється згідно ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила
составления».
Увага! Остання сторінка статті заповнюється не
менш, ніж на 3/4.
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