
Шановні колеги! 

 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет запрошує 

студентів, аспірантів та молодих науковців до участі у збірнику наукових праць 

«Студентство. Наука. Іноземна мова» (Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації, серія ХК № 1495-236Р від 29 грудня 2008 

року). 
 

Матеріали збірника друкуються іноземними мовами (англійською, німецькою, 

французькою). 

Збірник містить такі напрями: 

- машинобудування; 

- інформаційні технології; 

- транспортні технології 

- природничі науки; 

- енергетика; 

- технічні науки; 

- хімія, біологія, фармакологія; 

- медицина та ветеринарія; 

- суспільні науки 

- економічні науки; 

- гуманітарні науки; 

- архітектура та будівництво. 
 

Видання здійснюється щорічно у квітні на основі самофінансування за кошти 

авторів. Вартість однієї сторінки – 30 грн. Вартість відправлення збірника Новою 

поштою оплачує отримувач. 
 

 

 

Матеріали приймаються до 20 січня за електронною адресою:  

 

sbornik_khnadu@ukr.net 
 

Матеріали містять: 

1. текст статті (назва файлу: прізвище та ініціали автора латиницею 

Ivanova KS_стаття). 

2. відомості про автора (надаються окремим файлом, назва якого прізвище та 

ініціали автора_відомості: Ivanova KS _відомості); 

3. копію квитанції про сплату за публікацію та ксерокопії  паспорта та 

ідентифікаційного коду платника (стор.1,2, 11) (відскановану або сфотографовану у 

разі відправки електронною поштою); 
 

 

 

Контактний телефон: 050-641-67-91 

Відповідальна за випуск збірника: Гріччіна Аліна Володимирівна 
 

 

 



 

 

Кошти за публікації з обов’язковим указанням призначення платежу надсилати: 
 

ФОП Гончаренко Сергій Юрійович 

 

Юридична адреса:  61002, м. Харків, вул. Дарвіна,  

     б. 12, кв. 49 

Р/р: UA103515330000026006052143347 

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК” 

Код банку (МФО): 351533 

Ід.код (ЗКПО): 2726900899 

Призначення платежу: ЗА ТОВАР: збірник праць «Студентство. Наука. 

Іноземна мова» 

 

Вимоги до оформлення: 
- матеріали (від 3 сторінок) подаються у форматі Word for Windows; 

- шрифт: розмір – 14, тип – TimesNewRoman, абзац – 1,25. Міжрядковий 

інтервал – 1,5; 

- поля: зверху – 20мм, знизу – 27 мм, зліва – 27 мм, справа – 17 мм; 

- графіки та таблиці мають бути оформлені за допомогою стандартних засобів 

Word; 

- посилання на літературу позначається у квадратних дужках, де перша цифра – 

це номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки, наприклад: [1, 

25–27]. 

На першому рядку посередині друкуємо прізвище автора та ініціали (шрифт 

напівжирний; між прізвищем та ініціалами ставимо нерозривний пробіл: комбінація 

клавіш Ctrl+Shift+Пробіл). У наступному рядку друкується НАЗВА СТАТТІ 

(відцентрована, великими напівжирними літерами). Нижче – науковий ступінь, звання, 

прізвище та ініціали наукового керівника, починаючи словами Scientific Advisor – 

(курсивом з вирівнюванням по правому краю). Далі – науковий ступінь, звання, 

прізвище та ініціали керівника з іноземної мови, починаючи словами Language 

Advisor – (курсивом з вирівнюванням по правому краю). На наступному рядку – назва 

ВНЗ (повністю – курсивом з вирівнюванням по правому краю). Через один рядок після 

назви ВНЗ – основний текст статті. Після тексту через відступ посередині подається 

список літератури References (напівжирним шрифтом), через інтервал друкуються 

джерела згідно вимогам ВАК в алфавітному порядку. Зразок оформлення подано у 

прикріпленому файлі. 

У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього 

використовуються параметри абзацу, шрифту). 

Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них – ставиться. 

Дужки та лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються лише зовні 

пропусками. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і 

наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і у списку літератури). 
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Статті з недотриманням вищезазначених вимог не приймаються! 



ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА 

 

ПІБ автора__________________________________________________________ 

ПІБ, вчене звання та посада наукового керівника зі 

спеціальності_________________________________________________________ 

ПІБ, вчене звання та посада наукового керівника з іноземної мови____________ 

Назва ВНЗ (повністю), факультет, група__________________________________ 

Друкована версія збірника або електронна версія (необхідне 

підкреслити)________________________________________________________ 

номер відділення Нової пошти 

__________________________________________________________ 

Контактний телефон (бажано мобільний)_________________________________ 

Електронна адреса____________________________________________________ 

Назва доповіді________________________________________________________ 

Тематичний напрямок__________________________________________________ 


