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ПРАВIЛЫ ДЛЯ АЎТАРАЎ
1. Артыкул падаецца ў 2 экзэмплярах на беларускай, рускай або англійскай  мовах, 

міжрадковы інтэрвал – 1,5, кегель – 14, шрыфт – Times New Roman. Аб’ём артыкула  
не павінен перавышаць 15 старонак. Колькасць малюнкаў – не больш трох.

2. Артыкул суправаджаецца накіраваннем установы, у якой выканана даследаванне, 
выпіскай з пратакола пасяджэння вучонага савета, аддзела або кафедры, рэцэнзіяй.

3. Артыкул павінен мець наступную структуру: індэкс па Універсальнай дзесят-
ковай класіфікацыі (УДК); ініцыялы і прозвішча аўтараў, назва артыкула, поўная 
назва ўстаноў, дзе працуюць аўтары, з пазначэннем горада і краіны, адрас электроннай 
пошты кожнага з аўтараў, анатацыя (300 – 500 знакаў), ключавыя словы; на англійскай 
мове (на  беларускай ці рускай мовах, калі артыкул англамоўны) – ініцыялы, прозвішча 
аўтараў, назва артыкула, поўная назва ўстаноў, дзе працуюць аўтары, з пазначэннем 
горада і краіны, анатацыя і ключавы словы; тэкст артыкула (уключае ўводзіны, 
асноўную частку, вывады); спіс выкарыстанай літаратуры (даецца ў адпаведнасці  
з апошнімі патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь). Артыкул павінен быць падпісаны 
кожным з аўтараў. 

4. Для падрыхтоўкі метаданых для ўключэння ў Расійскі індэкс навуковага 
цытавання (РІНЦ) у адпаведнасці з арыгінальнай версіяй артыкула на асобным лісце 
неабходна даць наступныя звесткі на рускай і англійскай мовах: прозвішча, імя і імя  
па бацьку аўтара (аўтараў) цалкам, поўная назва ўстановы, дзе працуе аўтар, е-mail, 
тэлефоны кожнага аўтара. 

5. Электронны варыянт артыкула падаецца на флэшцы ці дасылаецца па электроннай 
пошце на адрас: humanvesti@mail.ru. Ён павінен быць набраны ў Word пад Windows, для 
формул выкарыстоўваецца выключна  формульны рэдактар ��������. �ормульным рэ-��������. �ормульным рэ-. �ормульным рэ-�ормульным рэ-
дактарам �������� у Word карыстацца толькі для набору складаных формул. Грэчаскія 
літары набіраць прамым тэкстам, лацінскія – курсівам. Для набору грэчаскіх сімвалаў 
карыстацца гарнітурай S�mbol. 

Малюнкі падаюцца ў выглядзе асобных файлаў у фармаце tif (600 кропак на цалю для 
штрыхавых арыгіналаў, 300 – для растравых), для графікаў і дыяграм – вектарны фармат. 
Пажадана таксама прадставіць малюнкі ў фармаце арыгінала (Corel, Exel, Origin Pro і г.д.),  
г. зн. у той праграме, у якой яны зроблены. Тэкст на малюнках набіраецца асноўнай 
гарнітурай, прычым абрыс сімвалаў (грэч., лац.) павінен адпавядаць іх абрысу ў тэксце. 
Памер кегеля сувымерны з памерам малюнка (пажаданы 8-ы кегель). Плошча малюнка 
павінна быць у дыяпазоне 100–150 см2. �отаздымкі прадстаўляюцца ў выглядзе файлаў 
(tif, j�g, ��s) і ў раздрукаваным выглядзе (памер здымка – 50×70 мм).

6. У адпаведнасці з рашэннем рэдкалегіі артыкул накіроўваецца на дадатковае 
рэцэнзаванне. Рэдкалегія можа прыняць рашэнне аб публікацыі артыкула без рэцэнзавання 
ў тым выпадку, калі якасць пададзенага матэрыялу дае падставу для такой ацэнкі. 

7. Карэктуры артыкулаў аўтарам, як правіла, не дасылаюцца. У выпадку пасылкі 
карэктура павінна быць вернута ў рэдакцыю не пазней наступнага дня пасля атрымання 
яе аўтарам. Затрымка карэктуры не прыпыняе друкаванне артыкула.

8. У тым выпадку, калі аўтару вяртаецца артыкул для выпраўлення або скарачэння, 
датай падачы лічыцца дзень атрымання рэдакцыяй канчатковага тэксту.
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