ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
збірника наукових праць Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
«Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика»
Збірник наукових праць «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика»
(http://bttrp.diit.edu.ua/) виходить два рази на рік (червень і грудень). До публікації приймаються
статті, що раніше не публікувалися, написані українською, російською або англійською мовами.
Матеріали слід надавати в електронному вигляді, сформувавши файл у програмі Місrosoft
Word. Файл статті надсилайте на e-mail: головний редактор видання – доктор технічних наук Олексій Леонідович Тютькін (glavred.mit@gmail.com); відповідальний секретар видання – асистент
Наталія Костянтинівна Петросян (vidpsec.mit@gmail.com).
Після отримання статті, вона розглядається головним редактором та відповідальним секретарем на предмет відповідності напрямку видання, перевіряється онлайн-сервісом пошуку плагіату
Unicheck та у разі позитивного висновку головного редактора передається на рецензування. Статті
рецензуються членами редакційної колегії збірника та сторонніми незалежними експертами. В разі
позитивного висновку рецензента стаття приймається до публікації, про що головний редактор
повідомляє (спів)автора для листування.
У разі суттєвої невідповідності вимогам оформлення збірника, головний редактор або відповідальний секретар повідомляє (спів)автора для листування та надсилає свої побажання щодо виправлення помилок оформлення; якщо в оформленні допущені незначні помилки, вони виправляються при комп’ютерному верстанні збірника. Статті під час публікації надається унікальний цифровий ідентифікатор об’єкта DOI (Digital Object Identifier).
Статті в збірнику (оглядові та проблемні – до 45 000 друкованих знаків із пробілами; загальні – до 30 000 друкованих знаків із пробілами) публікуються в авторській редакції.
Відповідальність за зміст статті, правильність, точність і коректність цитування, посилань та перекладу покладається на авторів.
Правила оформлення статті
Формат сторінки – А4, орієнтація – книжна. Поля: верхнє – 1,8 см, нижнє – 3 см, ліве та праве
– 2,25 см. Сторінки нумерувати не слід.
Шапка статті – шрифт Times New Roman, кегль 11 пт, одна колонка.
Шапка статті обов’язково повинна мати такі елементи: індекс УДК; повний список
(спів)авторів (ініціали та прізвища (в ініціалах після крапки обов’язково робиться пробіл, наприклад: І. А. Іванов), порядковий номер у списку та для (спів)автора для листування – зірочка (верхнім індексом)); відомості про (спів)авторів: організація, в якій працює (спів)автор, повна поштова адреса (корпус, будинок, вулиця, назва населеного пункту, країна), номери телефонів,
факсу, електронна пошта (обов’язково), ORCID (обов’язково, без ORCID авторів стаття не буде
опублікована); кожна наступна адреса та дані для листування починаються з нового рядка; назва
статті мовою статті (не більше 11 слів); анотація мовою статті.
Текст анотації – шрифт Times New Roman, кегль 10 пт, одна колонка, анотація розташовується
одразу ж під назвою. Анотація повинна бути не менше 1800 знаків разом із ключовими словами і
мати наступні елементи: Мета; Методика; Результати; Наукова новизна; Практична значимість; ключові слова (5…10 ключових слів).
Текст статті – шрифт Times New Roman, кегль 11 пт, дві колонки однакової ширини з відстанню між ними 0,5 см. Абзацний відступ тексту – 0,54 см, однаковий по всій статті. Вирівнювання
абзаців по ширині, автоматична розстановка переносів, розмір переносу – 0,63 см.
Текст статті обов’язково повинен бути структурований і мати такі елементи: Вступ (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень); Мета; Методика; Результати; Наукова новизна та
практична значимість; Висновки. Вказані елементи повинні бути виділені в тексті як підзаголовки напівжирним шрифтом.
У тексті статті не повинно бути літер і знаків із шрифтів інших гарнітур та кеглів. При наборі
статті обов’язково розрізняти «дефіс» (-) і «тире» (–). Цифри, що позначають межі якоїсь величини, розділяються трьома крапками, наприклад 20…80 осіб. В тексті слід застосовувати: лапки –
типографські «», дужки – круглі (). Знак номера повинен бути відбитий від наступної за ним цифри; у множині він не подвоюється, наприклад: № 5, 6 та 7. Скорочені позначення шкали не слід
відбивати від знака градуса, наприклад: 20 °С. Знаки відсотків відбиваються від цифри: 10 %.

Таблиці набираються в Microsoft Word і оформлюються як відкриті (без лівої, правої і нижньої
лінійок, що обрамляють таблицю). Тільки в разі нагальної потреби і в обмеженій кількості допускаються таблиці, розгорнуті по вертикалі (альбомна орієнтація). Якщо таблиця має значну кількість стовпчиків, дозволяється розміщувати її в одній колонці по всій ширині сторінки.
Рисунки, діаграми та фотографії (кольорові або чорно-білі, з роздільною здатністю 300 dpi)
вставляються в текст статті. Підпис під рисунком має бути поза ним, окремо. Для створення ілюстрацій забороняється використовувати графічний редактор Місrosoft Word.
Формули розташовуються по середині колонки, для їх набору використовується вбудований у
Microsoft Word редактор формул Microsoft Equation 3.0 або MathType 5. Параметри редактора:

Посилання на літературні джерела подаються в тексті згідно зі стилем АПА (APA Style) в
круглих дужках, наприклад: «Раніше був проаналізований загальний рівень розвитку конструкцій
та технологій виготовлення залізобетонних прогонових будов в Європі (Niu, 2014)» або «Niu B.
(2004) раніше проаналізував загальний рівень розвитку конструкцій та технологій виготовлення
залізобетонних прогонових будов в Європі».
Вимоги до списку джерел: 1) кількість – не менше 13 джерел; 2) не менше 3-х посилань на іноземні журнали з високим імпакт-фактором; 3) 2…3 посилання на статті збірника «Мости та тунелі:
теорія, дослідження, практика»; 4) більша частина посилань повинна бути не старша 3…4 років; 5)
допускається не більше 20 % посилань на кожного зі співавторів.
Перелік надається з підзаголовком СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (або СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (стаття російською мовою) або REFERENCES (стаття англійською мовою) згідно зі стилем АПА (APA Style). Перелік розташовується в алфавітному порядку за прізвищем автора (редактора/укладача, якщо немає автора), наприклад: Яцко, Ф. В. (2014)
Практична інженерна методика оцінки ресурсу залізобетонних елементів мостів в процесі проектування. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. 6, 138-146. Якщо матеріал не має автора, його розподіляють за першою літерою його назви, якщо зазначено кілька робіт одного й того
ж автора, редактора або упорядника, тоді записи розташовуються в хронологічному порядку за
роками видання в порядку зростання.
Більш детально з оформленням APA Style можна ознайомитися в методичних рекомендаціях
Боженко, О., Корян, Ю., & Федорець, М. (2016) Міжнародні правила цитування та посилання в
наукових роботах (с. 38-48). Київ : УБА. (library.onaft.edu.ua/plus/Mizhnar_styli_posylannya.pdf).
Після Списку використаних джерел слід обов’язково навести дві шапки статті із відповідними
елементами двох анотацій (англійською (1800 знаків обов’язково) та російською мовами в разі
україномовної статті, англійською (1800 знаків обов’язково) та українською в разі російськомовної та українською і російською мовами – для англомовної). Вказані елементи анотації відповідно
повинні називатися Purpose; Methodology; Results; Originality; Practical value – для анотації англійською мовою; Цель; Методика; Результаты; Научная новизна; Практическая значимость
– для анотації російською мовою.

