Вимоги до статей що подаються до фахового журналу
«Спортивний вісник Придніпров’я»
Статті за темою власних наукових досліджень подаються українською, російською
або англійською мовою обсягом від 8 до 12 сторінок в електронному варіанті (документ
Word 2003 або 2007 в коді Windows 1251 або UNICODE) і мають відповідати таким
вимогам:
1) поля відступів до основного тексту: ліве – 3, верхнє і нижнє – 2,5, праве – 1 см;
2) шрифт основного тексту – гарнітура Times, розмір – 14 пт, накреслення –
звичайний. Розмір тексту, який може використовуватися в ілюстративному матеріалі не
може буте менше 9 пт;
3) абзацний відступ 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5 інтервала;
4) ілюстративний матеріал (тільки чорно-білий!) надається у форматі JPG або TIFF
для фотокарток (полутонові) і для рисунків, схем і графіків WMF або EMF;
5) таблиці та ілюстрації (не можуть перевищувати 25 % загального обсягу статті)
обов’язково повинні супроводжуватися підписами та посиланнями на них у тексті
статті (відповідно до ДСТУ 3008-95);
6) не дозволяється використовувати вирівнювання тексту за допомогою табуляції,
пробілів, нерозривних елементів і м’яких переносів, а також ущільнення та розрідження
тексту.
Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних,
географічних назв, власних імен.
Статті мають бути оригінальними, ніде не друкованими, не поданими до публікації
в інші видання.
Статті аспірантів (здобувачів наукового ступеня) та студентів розглядатимуться
тільки за підписом наукового керівника „до друку”. У разі недотримання авторами цих
вимог Редколегія зберігає за собою право відхиляти подані статті або вносити в них
корективи.
Таблиці або рисунки подаються на окремих аркушах.
Статті мають бути оформлені у такому порядку: назва роботи, прізвище та ім’я
автора, назва навчального закладу або установи, основний текст, список літературних
джерел використаних у статті за номером зустрічі в тексті, контактна інформація.
В кінці тексту надаються ключові слова та анотація. Кожна публікація не
українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш
як 1800 знаків, включаючи ключові слова та англійською мовою не менше 500 знаків.
Стаття повинна містити такі необхідні елементи, які слід виділити в тексті жирним
шрифтом:
•
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями;
•
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
•
формулювання мети статті (постановка завдання);
•
результати дослідження та їх обговорення з викладом основного матеріалу
дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
•
висновки з цього дослідження і перспективи подальших досліджень із
зазначеного напрямку;

•

список літературних джерел.18-19 жовтня 2012 року на базі
Статті надсилати на електронну пошту – admin_infiz@ukr.net
Терміни подачі статей – до 01 січня та 01 липня поточного року

Статті, надіслані без дотримання вимог, редакційна колегія не розглядатиме.
Про вартість публікації статей у журналі редакційна колегія сповіщає додатково
після офіційного повідомлення про прийняття статті до друку.
и

