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;
- природничі науки;
- енергетика;
- технічні науки;
- хімія, біологія, фармакологія;
- медицина та ветеринарія;
- суспільно-економічні науки;
- держава та право;
- гуманітарні науки;
- архітектура та будівництво.
Видання здійснюється щорічно у квітні на основі самофінансування за кошти
авторів. Вартість однієї сторінки – 18 грн. Вартість відправлення збірника поштою по
Україні – 20 грн.
Матеріали приймаються до 15 січня за адресою:
Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
механічного факультету, вул. Тимурівців 3а, кім. 302;
або поштою за адресою:
або за електронною адресою:
61002, Україна, м. Харків,
вул. Петровського, 25
sbornik_khnadu@ukr.net
ХНАДУ
Кафедра іноземних мов №2

1.
2.
3.
4.

корпус

Матеріали включають:
текст статті;
відомості про автора (надаються окремим файлом, назва якого прізвище
автора_відомості: Ivanova_відомості);
копію квитанції про сплату за публікацію (відскановану у разі відправки
електронною поштою).
копію 1-ї сторінки паспорта та ідентифікаційний код платника.
Контактний телефон: 095-829-73-72
Відповідальна за випуск збірника: Новікова Євгенія Борисівна

Кошти надсилати на рахунок:
Отримувач платежу
ПП «ГЛАЗГО-08»
Р/рахунок отримувача
26001000009570
ЄДРПОУ
35974177

Назва банку
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» м. Київ
МФО банку
300614
Вид платежу
оплата за збірку наукових праць, П.І.Б.

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].
Назва доповіді друкується посередині великими літерами, шрифт – жирний.
Нижче через одинарний інтервал – ініціали і прізвище автора. Нижче – наукова
ступінь, звання, ініціали та прізвище наукового керівника. Далі – наукова ступінь,
звання, ініціали та прізвище керівника з іноземної мови. На наступному рядку – назва
ВНЗ (повністю). Усі ці рядки друкуються курсивом з вирівнюванням по правому
краю.
Після відступу друкується текст. Після тексту через відступ посередині
подається список літератури References (жирним шрифтом), через інтервал
друкуються джерела згідно вимогам ВАК.
Назва файлу: прізвище автора іноземною мовою (англійською, німецькою,
французькою).
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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, факультет, група____________________________________________
Поштова адреса для відправки збірника___________________________________
Контактний телефон (бажано мобільний)__________________________________
Електронна адреса_____________________________________________________
Назва доповіді_________________________________________________________
Тематичний напрямок__________________________________________________

