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Оголошується набір наукових статей до «Збірника наук ових праць Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова» № 2 (475) /2019
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019 р. (додаток 7)
внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі технічних
наук та економічних наук.
Для опублікування статті у № 2 (475) / 2019 необхідно не
пізніше 20 грудня 2019 року заповнити електронну довідку
про автора та надіслати електронною поштою до редакції
журналу editor@znp.nuos.mk.ua такі матеріали:
- статтю, оформлену згідно вимог;
- квитанцію про сплату публікаційного внеску
(реквізити надаються після рецензування статті).
Статті приймаються українською, російською, англійською
мовами.
У журналі публікуються науково-теоретичні (аналітичні), науково-практичні
(експериментально-дослідницькі) та оглядові публікації у таких галузях знань:
• 05. Соціальні та поведінкові науки (Спеціальність 051 Економіка);
• 07. Управління та адміністрування (Спеціальність 073 Менеджмент);
• 12. Інформаційні технології (Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні
технології);
• 13. Механічна інженерія (Спеціальність 135 Суднобудування; 132 Матеріалознавство;
131 Прикладна механіка);
• 14. Електрична інженерія (Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка; 142 Енергетичне машинобудування; 144 Теплоенергетика);
• 15. Автоматизація та приладобудування (Спеціальність 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології);
• 18. Виробництво і технології (Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього
середовища);
• Історія суднобудування (публікації за цією галуззю знань не зараховуються як фахові
для авторів).

Усі статті, що надходять до редакції проходять рецензування та перевіряються на
плагіат. Після проходження рецензування автору надаються реквізити для сплати
публікаційного внеску.
ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Розмір внеску за публікацію статті становить 550 грн за 12 сторінок. Якщо обсяг
статті перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у
розмірі 40 грн. References, Список літератури та анотації також входять до загальної
кількості сторінок публікації, що оплачується.
Редакція журналу здійснює рецензування статей та перевірку на наявність плагіату,
після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.
ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ
УДК; Назва статті англійською та мовою статті. Якщо мова статті англійська, то
українською; Прізвище та ініціали автора(-ів) англійською та мовою статті. Якщо мова
статті англійська, то українською.
Науковий ступінь, вчене звання мовою статті.
Електронна адреса.
Код ORCID ID (якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково
створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/
Місце роботи/навчання, місто англійською та мовою статті. Якщо мова статті
англійська, то українською.
Анотації та ключові слова англійською, українською мовами. Обсяг кожної
анотації – 2000 знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів. Якщо мова статті не
англійська і не українська, то додатково потрібно подати анотацію та ключові слова
мовою статті (обсяг – 800-1000 знаків).
ОБОВ’ЯЗКОВІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ АНОТАЦІЇ:
•
•
•
•
•

Мета.
Методика.
Результати.
Наукова новизна.
Практична значимість.
• Відсутні загальні фрази, скорочення, посилання на літературу і т.п.
ТЕКСТ СТАТТІ З ОБОВ’ЯЗКОВИМИ СТРУКТУРНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ:
• Постановка задачі.
• Аналіз останніх досліджень і публікацій.
• Відокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми.
• Мета дослідження.
• Методи, об’єкт та предмет дослідження.

•
•
•
•
•

Основний матеріал.
Обговорення отриманих результатів.
Висновки.
References.
Список літератури.

• Подяка й інформація щодо фінансування дослідження (необов’язковий розділ).
Список використаної літератури. Посилання на джерела необхідно робити по
тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела:
наприклад,
[3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Формат А 4; поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац –
1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.
Обсяг статті – від 10 до 25 сторінок.
У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки «…», дефіс (-), тире (–),
апостроф (’).
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