Наукові журнали
НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Приймаються до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язаним даної
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
1. Вимоги до змісту.
1.1. Статті, що подаються, мають обов'язково відповідати профілю журналу. До редакції, приймаються статті, які дозволяють скласти
уявлення про сучасний стан найбільш актуальних проблем за профілем (назвою) журналу. Приймаються статті українською, російською та
англійською мовами (також можливе використання інших регіональних мов).
1.2. Виклад статті має бути чітким, ясним, змістовним і відповідати вимогам ДАК. (Бюлетень ВАК України, 2003, № 1, с. 2).
1.3. Мінімальний розмір статті - 8 тис. друкованих знаків з пробілами (3 сторінки набраного тексту), максимальний - 34 тис. (до 14
сторінок набраного тексту); оптимальний розмір статті - 20-24 тис. друкованих знаків (5-8 сторінок набраного тексту).
2. Вимоги до оформлення:
2.1. Текст статті має бути підготовлений методом комп'ютерного набору в редакторі MS Word для Windows, ретельно перевірений,
роздрукований та підписаний усіма авторами.
2.2. Стаття подається на CD у вигляді файла MS Word "Текст в форматі RTF" та надсилається на електронну адресу редакції
(двічі, попередня версія і кінцева рецензована версія). Текст повинен бути набраний через 1 інтервал шрифтом "Times New Roman Суг",
розміром 11 пунктів чорного кольору стандартної жирності у форматі А4, відступ абзацу 1,1. Основні елементи та текст статті оформляються
у відповідності до цих вимог та ДСТУ 3008-95! Сторінка повинна мати 4 поля: бокові - 20 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. Порядковий
номер сторінки не проставляється.
2.3. Шапка статті: У лівому кутку зверху проставляється індекс УДК (шрифт - звичайний, розмір - 11 пунктів), в наступному рядку він
дублюється англійською. Через один рядок, симетрично на аркуші друкується заголовок (шрифт - звичайний, розмір - 11 пунктів, всі літери
прописні), після заголовку, через один рядок — прізвище та ініціали, наукова ступінь, місце основної роботи автора (авторів), місто, країна
(шрифт - звичайний, розмір - 11 пунктів). Далі, через один рядок, назва статті та інформація про авторів дублюється англійською, а ще
через один рядок, російською мовами. Слід обов'язково дотримуватись саме такої послідовності! Прізвище, ініціали, науковий ступінь
кожного з авторів пишуться з нового рядка. Науковий ступінь пишеться повністю, без скорочень. Вчене звання вказувати не потрібно! Між
прізвищем авторів і текстом статті - пропуск один рядок.
2.4. Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, рисунки) повинні бути розташовані в межах області тексту MS WORD. Всі
зображення, повинні бути введені в документ як рисунок Microsoft Word, без рамки, або в інший спосіб, але у будь-якому випадку, рисунок
повинен бути високої якості, повинна бути збережена можливість редагувати його розмір, складові частини та елементи, текст в ньому без
викривлення пропорцій. Ілюстрації позначаються порядковими номерами. За необхідності під ілюстрацією
розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом «Рисунок ________ », яке разом з назвою ілюстрації
розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 3.1 — Схема розміщення». Назва рисунка: шрифт "Times New Roman Суг",
розмір 11 пунктів, звичайний, розміщення по центру, симетрично на аркуші. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті!!!
2.5. Формули вводяться у графічному редакторі "Microsoft Equation". Стиль (шрифт) формул "Times New Roman Суг", розмір 11 пунктів,
розміщення по центру, симетрично на аркуші. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках. Пропуск до і після
формули - один рядок.
2.6. Таблиці повинні бути розташовані в межах області тексту MS WORD. Таблиця повинна мати назву, яку друкують з великої літери
і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.
Слово «Таблиця ___ » вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, у випадку переносу на наступні сторінки, над
іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці _______ » з зазначенням номера таблиці. Наприклад: Таблиця 1 - Порівняльна
характеристика фінансово-господарських показників. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, якщо таблицю запозичено,
необхідно вказати джерело!!!
Перенос таблиці з однієї сторінки на іншу обов'язково повинен дублюватись нумерацією стовпців. Назва таблиці: шрифт "Times New
Roman Суr", розмір 11 пунктів, звичайний, розміщення по центру.
2.7. Перелік джерел (бібліографічний список), на які є посилання в статті, оформлений у відповідності до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Форма
23. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в
авторефераті; Бюлетень ВАК України, № 5, 2009) наводиться в кінці статті (за чергою посилань) під заголовком "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ".
Обов'язкова наявність посилань на використані літературні джерела по тексту статті. Кількість посилань повинна вказувати на те, що автор
ґрунтовно проаналізував наукові дослідження в даному напрямку, і становити не менше 8 посилань.
Посилання оформляються у відповідності до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої
справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009). Перелік
посилань наводиться мовою оригіналу, а також транслітерується під назвою "REFERENCES"
Видання Національного транспортного університету використовують найбільш поширені англомовні APA (American Psychological
Association) посилання, відповідно до яких здійснюється оформлення бібліографічних посилань англійською мовою:
APA — American Psychological Association (5th ed.)
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of Journal, 10(2), 49-53.
Бібліографічний список (References) наводится повністю окремим блоком, повторюючи список літератури до україно- або
російськомовної частини, незалежно від того, містяться у ньому чи ні іноземні джерела. Якщо у списку є посилання на іноземні публікації, вони
повністю повторюються у списку, який створюється у романському алфавіті.
Найбільш точну ідентифікацію статей з електронних журналів можна отримати, якщо вказати унікальний ідентифікатор, яким
користуються практично всі провідні закордонні журнали для ідентифікації своїх статей (Digital Object Identifier - DOI), у тому числі і російські
журнали, що перекладаються англійською мовою. Система DOI є міжнародним ISO стандартом (http://www.doi.org/). Тому за наявності в статті
DOI, у списку літератури бажано вказувати її ідентифікатор, і тоді, коли навіть бібліографічний опис був неточним, посилання на статтю буде
однозначно правильно встановлено. Для транслітерації українського тексту слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів України від
27 січня 2010 р. № 55, для транслітерації російського тексту - систему Держдепартаменту США. Більш детальну інформацію по
оформленню списків літератури можна дізнатись в методичних вказівках до оформлення публікацій на сайті НТУ та перейшовши за
посиланням: http://nbuv.gov.ua/node/869
2.8. Після переліку посилань, що складені двома мовами, далі по тексту подаються розгорнуті реферати трьома мовами - українською,
англійською та російською (шрифт - звичайний, розмір - 11 пунктів) під заголовками, відповідно "РЕФЕРАТ", "ABSTRACT", "РЕФЕРАТ"
(послідовність обов'язково така). Автори (для англійської мови транслітеровано), назви статті та журналу і інша вихідна інформація в

рефератах оформляються у відповідності до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. (Форма 23, приклад оформлення періодичного. продовжуваного
видання (необхідно звернути увагу на кількість авторів статті та відповідний приклад оформлення!!!)).
Реферат однією мовою належить виконувати обсягом до 500 слів, але не менше ніж 1/2 сторінки. Реферат призначений для ознайомлення
з статтею. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї статті.
Якість англомовного перекладу анотації до статті. а за необхідності і самої статті. визначає редколегія журналу. За умови виявлення
низької якості англомовного перекладу редакція залишає за собою право відхилити друк статті. Машинний переклад за допомогою
комп'ютерної техніки категорично забороняється!
2.9. У заключних абзацах кожного з рефератів, вміщують ключові слова українською, англійською та російською мовами відповідно.
(шрифт - звичайний, розмір - 11 пунктів, всі літери прописні).
Ключові слова повинні якомога точніше відображати зміст та направленість статті, їх перелік від 5 до 10 слів (словосполучень).
2.10. Після ключових слів до кожного з рефератів, обов'язково вміщують інформацію про автора (авторів) українською, англійською
та російською мовами відповідно. (шрифт - звичайний, розмір - 11 пунктів). Інформація подається у такій послідовності: прізвище, ім'я, по
батькові (повністю, для англійської мови транслітеровано), науковий ступінь (повністю), вчене звання (повністю), основне місце роботи
(повністю, без скорочень та абревіатур), посада, e-mail адреса, контактні номери телефонів (обов'язково, з кодами, для можливості телефонувати
Вам з за кордону). Інформація про кожного з авторів подається з нової строки. Крім того, автори подають відомості про себе у формі наведеній
в додатках.
3. Комплект документів. що подаються до редколегії журналу
Разом з роздрукованим та підписаним авторами примірником статті, особисто авторами. до редакції подаються:
3.1. Заява (за наявності співавторів - спільна, за підписами усіх співавторів) про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів),
ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в інших виданнях, автори дають спільну письмову згоду на публікацію матеріалу саме
у виданні Національного транспортного університету
3.2. Текст статті в електронному вигляді, на CD, оформлений у вигляді файла MS Word "Текст в форматі RTF" (Шапка статті та
основний текст оформляється відповідно до вимог, після прізвища, ініціалів та наукових ступенів автора (авторів) наводиться основний текст
статті, після висновків - перелік посилань, після переліку посилань - реферати, ключові слова та інформація про авторів трьома мовами,
українською, англійською та російською. Назва цього файлу має обов'язково містити прізвище та ім 'я автора (першого з авторів).
3.3. Витяг з протоколу засідання кафедри чи лабораторії НТУ, або наукового підрозділу, що рекомендує статтю до друку;
3.4. Довідка про автора (авторів) (фото автора, прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи,
посада, поштова адреса для листування, контактний номер телефону, e-mail та інша інформація).
3.5. Дві рецензії на статтю: зовнішня складена фахівцем в даному напрямку досліджень, доктором наук, (вченим, керівником органу
державного управління чи структурного підрозділу органу державного управління пов'язаного з напрямком досліджень, керівником
підприємства чи організації пов'язаної з напрямком досліджень), що не є працівником НТУ; внутрішня рецензія редколегії (стаття подана з
повним комплектом документів обов'язково підлягає внутрішньому рецензуванню одним із членів редколегії журналу). Внутрішнє
рецензування відбувається тільки за умови наявності повного пакету документів, підготовлених відповідним чином, та оформлених згідно
вимог до статті та супроводжувальних документів. З метою рівномірного розподілу статей поміж рецензентами. встановлена кількість
статей для одного рецензента в одному номері журналу - не більше п'яти рецензій.
Рецензії повинні бути скріплені печатками установ, підприємств, організацій. Відомості про рецензентів оформлюються аналогічно
відомостям про авторів статті та розміщуються в журналі після інформації про авторів.
3.6. Довідка про згоду на обробку персональних даних (для кожного з авторів).
4. Процедура подання повного пакета документів до редколегії.
4.1. Електронна версія статті, оформлена у відповідності з вимогами. та відомості про автора, у встановлені терміни надсилається
на електронну адресу:
для науково-технічного збірника «Вісник Національного транспортного університету»
для наукового журналу «Управління проектами, системний аналіз і логістика»
для наукового журналу «Економіка та управління на транспорті»
для наукового журналу «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво»
для збірника наукових праць «Проблеми транспорту»
для науково-технічного збірника «Гідравліка і гідротехніка»
для науково-технічного збірника «Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті»

visnik.ntu@gmail.com
upsalntu@gmail.com
emtntu@gmail.com

4.2. Назва файлу з електронною версією статті має обов'язково містити прізвище та ім 'я автора (першого з авторів), наприклад:
Петренко-С-B.rtf., тема листа: Петренко на розгляд.
4.3. Не раніше ніж через тиждень, автор звертається до редколегії за підтвердженням відповідності статті, за необхідності і при
можливості цього, усуває недоліки.
4.4. Після підтвердження відповідності статті, автор звертається до редколегії та отримує дозвіл на внутрішнє рецензування статті
одним з членів редколегії.
4.5. За умови позитивної рецензії, автор додає інформацію про внутрішнього рецензента до тексту статті та особисто приносить повний
пакет документів (п. 3 даних вимог) відповідальному секретарю редколегії та повторно надсилає електронну версію статті на e-mail журналу
додавши до назви документу англійську літеру R перед прізвищем: КПетренко-С-B.rlf. тема листа: Рецензована стаття Петренка. Про це він
робить запис у реєстраційному списку з позначенням серії журналу. в якій повинна бути опублікована стаття. Після цього стаття
вважається прийнятою до друку у відповідному номері журналу.
5. Основні вимоги та положення
5.1. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора (авторів).
5.2. Стаття може бути знята з розгляду на будь-якій з стадій.
5.3. Стаття може бути опублікована в одному з наступних номерів наукового журналу.
5.4. Остаточний висновок щодо можливості розміщення та номеру випуску журналу, в якому буде розміщено публікацію, приймає
редакційна колегія на останній стадії розгляду.
5.5. Гонорар автору (авторам) не виплачується.
5.6. Для сторонніх осіб публікації платні.
5.7. Матеріали. подані без дотримання наведених вимог не розглядаються.
5.8. Зразок оформлення основних елементів статей наведено в додатках до даних вимог.
5.9. Приймаються статті українською. російською та англійською мовами (також можливе використання інших регіональних
мов).
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