
До відома авторів 
 

У науковий журнал «Математичне моделювання» приймаються оригінальні статті, що містять 
наукові результати в галузі розробки та застосування математичного моделювання в природничих 
науках, техніці, економіці, соціології та ін. 

Мова – українська, російська, англійська (за вибором). 
Стаття повинна містити постановку 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, якій присвячується певна 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 даного напрямку. 

Тексти статей надсилати електронною поштою (e-mail: matmod@dstu.dp.ua) у вигляді 
вкладеного файлу, виконаного відповідно до наведених нижче вимог. 

Збірник виходить 2 рази на рік. 
До статті додаються:  
– файл з відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові повністю, науковий ступінь і вчене 

звання, місце роботи, номери службового та домашнього телефонів, поштова адреса, адреса електронної 
пошти);  

 – файл реферату статті англійською мовою, який має складатися з назви статті, ПІБ авторів, 
скороченої версії статті обсягом 1800-2300 знаків (текст реферату повинен містити актуальність, мету, 
завдання, висновки, перспективи даного дослідження), списку літератури. Наводити кожний компонент з 
нового абзацу. 

 
ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  СТАТЕЙ 

 

 Стаття повинна містити назву статті, ініціали та прізвища авторів (кількість авторів не має бути 
більше п’яти), анотацію трьома мовами – українською, російською та англійською (першою 
розміщується анотація мовою статті).  

 Обсяг статті – від трьох до десяти сторінок тексту, оформленого відповідно до представлених 
вимог.  

 Стаття набирається в редакторі MS Word, формат сторінки А4. Поля: верхнє – 3,5 см; нижнє, 
ліве, праве – 2,5 см. Назва файлу має складатися з прізвища першого автора. Наприклад: Иванов.doc. 

 Загальні вимоги до формату тексту: шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 
одинарний. Унікальні вимоги до кожного елементу статті об'єднані в таблицю: 
 

Елемент статті Технічні вимоги до елемента статті (розмір шрифту, стиль, вирівнювання) 
 Назва статті 12, напівжирний, без абзацу, по центру, після назви статті  – вільний рядок 
 Ініціали та прізвища 

авторів 
10, курсив, заголовний, без абзацу, по центру, після авторів – вільний рядок 

 Назва ВНЗ 9, без абзацу, по центру, після назви ВНЗу – вільний рядок  
 Анотація (трьома 

мовами) 
8, без абзацу, вирівнювання по ширині сторінки, відступ правий і лівий по 1,5 
см, після анотації кожною мовою – вільний рядок 

 Текст статті 9, абзац 1 см, вирівнювання по ширині, дві колонки, відстань між колонками 
0,6 см 

 Заголовок 
«ЛІТЕРАТУРА» 

9, заголовний, без абзацу, по центру, перед і після заголовку – вільний рядок 

 Література і 
посилання  

9, без абзацу, вирівнювання по ширині. Приклад: 
1.  Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: 

зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. —
Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 215 с. 

2.  Коренівський  Д.  Г. Дестабілізуючий ефект параметричного 
білого шуму в неперервних та дискретних динамічних 
системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. 
— 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т 
математики НАН України ; т. 59). 

 Дата надходження 
до редколегії 

9, вирівнювання по правому краю, перед датою надходження – вільний рядок 



 Заголовки таблиць 9, абзац 1 см, вирівнювання по ширині, перед заголовком – вільний рядок. 
Приклад: 

Таблиця 1. Назва таблиці 
 Підписи під 
рисунками  

9, абзац 1 см, вирівнювання по ширині, після підпису – вільний рядок. 
Приклад: 

Рис 1. Назва рисунку 

 Формули набираються окремим рядком по центру і нумеруються послідовно арабськими цифрами 
в круглих дужках з правої сторони. Додаткові відступи перед і після формул не робляться. 

 Формули набираються шрифтом Times New Roman, курсивом. Прямим шрифтом набираються 
позначення векторів та матриць, критерії, тригонометричні функції. Параметри розміру шрифту: 
звичайний символ – 9 pt, крупний індекс – 7 pt, дрібний індекс – 5 pt, крупний символ – 9 pt, дрібний 
символ – 7 pt.   

 Стаття закінчується висновками. Слово «Висновки» друкується без нумерації, жирними літерами. 
Після нього в цьому ж рядку викладається текст висновків. 

  Посилання на  літературу по тексту проставляється в квадратних дужках. Перелік цитованої 
літератури укладається за порядком посилання у тексті. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати в статті засоби малювання MS Word, вставка «Написів» та 
інших елементів із плаваючою позицією! 

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. 
У разі переробки статті авторами датою надходження рукопису статті в редакцію приймається дата 

її повторного надсилання. 
 

ОПЛАТА за видання збірників для громадян України 
Для авторів вартість публікації становить 40 гривень за 1 сторінку статті, виконану відповідно до 

вимог редакційної колегії.  
На одну статтю (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський примірник видання. 

У разі потреби додаткові примірники можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового 
збірника складає 40 грн.  

 
Рахунок на оплату статті надсилається автору після первинного рецензування його наукової праці. 

До первинного рецензування приймається лише повний пакет документів:  
– стаття, оформлена згідно з вимогами;  
– відомості про автора згідно з вимогами; 
–   реферат статті (розширена анотація) англійською мовою, оформлений згідно з вимогами. 

 
Оплата здійснюється на: розрахунковий рахунок 26009060004523 в ПАТ КБ «Приватбанк», 

МФО 305299 м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 2904010382, отримувач – ПП Біла К.О. Призначення 
платежу: за поліграфічні послуги ___________(вказати ПІБ першого автора доповіді); Платіж без ПДВ. 
Поштовим переказом оплату не здійснювати!  

УВАГА! При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» публікація не буде 
вважатися сплаченою. 
 

Додаткову інформацію та вимоги до статей дивіться на сайті: www.dstu.dp.ua 
Телефон для довідок з 9.00 до 15.00 у робочі дні:  

(0569)55-13-09 Кравець Лариса Юріївна 
також свої запитання надсилайте за адресою: e-mail: matmod@dstu.dp.ua 
 

З повагою,  
редакційна колегія наукового журналу  
«Математичне моделювання» 

 


