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1. Загальні положення 
 
1.1. Це «Положення…» розроблено відповідно до Законів України "Про ви-

давничу справу", «Про інформацію» "Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні" і ДСТУ 3017–95 "Видання. Основні види. Терміни та визна-
чення".  

1.2. Повна назва періодичного електронного  видання - електронний науко-
во-практичний журнал «Збірник наукових праць Донбаської національної академії 
будівництва і архітектури». 

1.3. Періодичне електронне видання - електронний науково-практичний жу-
рнал «Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і ар-
хітектури»  (далі – Збірник) – видання однотипного оформлення, об’єднане спі-
льним задумом, тематикою, цільовим призначенням, що виходить під загальною 
назвою з періодичністю.  

1.4. За цільовим призначенням видання є науковим за технічними, природо-
охоронними та суспільними науками, що пов’язані із напрямами підготовки сту-
дентів, магістрантів і аспірантів у Донбаської національної академії будівництва і 
архітектури - ДонНАБА. 

1.5. Засновником збірника є Донбаська національна академія будівництва і 
архітектури. 

1.6. Збірник видається державною мовою. Допускається публікація окре-
мих статей англійською та російською мовами. Анотації статей наводяться украї-
нською, англійською та російською мовами. 

1.7. Сфера розповсюдження збірника – загальнодержавна через мережу Інте-
рнет. 

1.8. Предмет діяльності збірника (програмні цілі) – це збирання, творення, 
редагування, підготовка інформації до друку та його видання з метою поширення 
інформації серед читачів. 

1.9. Збірник випускається не менше чотирьох номерів на рік. Періодичність 
збірника складається з нумерованих випусків і представлене з визначеною періо-
дичністю та чіткою рубрикацією всередині кожного номера, або нерубрикованим 
виданням з довільною (не менше одного) кількістю випусків на рік. 

1.10. Вид видання збірника – електронний. 
1.11. Юридична адреса засновника та місцезнаходження редакції – Україна, 

84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Лазо,14. 
 

2. Основні завдання Збірника 
 

2.1. Основними завданнями Збірника є: 
• обговорення нагальних проблем з питань будівництва та технічними, при-

родоохоронними та суспільними науками що пов’язані із напрямами підго-
товки студентів, магістрантів і аспірантів у ДонНАБА; 

• створення необхідного науково-теоретичного підґрунтя для опублікування 
інформації щодо результатів наукових досліджень, які стосуються будіве-
льної галузі та технічними, природоохоронними та суспільними науками що 



пов’язані із напрямами підготовки студентів, магістрантів і аспірантів у 
ДонНАБА;  

• поширення наукових знань, сприяння підвищенню професійного рівня ви-
кладачів, студентів, магістрантів, аспірантів та фахівців будівельної галузі та 
технічними, природоохоронними та суспільними науками що пов’язані із 
напрямами підготовки студентів, магістрантів і аспірантів у ДонНАБА. 

 
3. Основні тематичні напрями 

 
3.1. Відповідно до покладених завдань основними тематичними напрямами 

збірника є: 
• дослідження проблем розвитку містобудування та архітектури 
• формоутворення будівельних конструкцій, будівель та споруд, розвиток 

методів їх проектування, будівництва та експлуатації. 
• екологія, екологічна безпека, охорона праці та безпека життєдіяльності 
• удосконалення процесів для забезпечення комфортного життєвого простору 

людини 
• основи процесів будівельних, дорожніх машин і обладнання 
• економічні та управлінські рішення для розвитку системі житло-

во-комунального господарства  
• методичні аспекти професійно-зорієнтованих гуманітарних наук 

 
3.2. Тематичні напрями збірника можуть коригуватися головним редактором з 

урахуванням зміни актуальності проблем у сфері будівництва. 
 

4. Організація діяльності збірника 
 

4.1. Діяльність збірника забезпечують такі суб’єкти діяльності друкованих 
засобів масової інформації: засновник, головний редактор та редакційна колегія (на 
громадських засадах), автори збірника. 

4.2. Контроль за діяльністю збірника та його виданням здійснює Редакційна 
колегія збірника, очолювана головним редактором. 

4.3. Головний редактор збірника: 
•  несе відповідальність за зміст, його науковий рівень, відповідність визна-

ченій тематиці, виконання вимог нормативних документів України та чинного 
законодавства до діяльності періодичного видання; 

•  сприяє залученню до діяльності збірника учених у визначеній галузі, під-
вищенню його наукового рівня; 

•  вносить пропозиції щодо складу редакційної колегії збірника, у тому числі 
заступників головного редактора та відповідального секретаря. 

•  організовує роботу редакційної колегії збірника та здійснює загальне кері-
вництво його редакцією, забезпечує представлення анотацій усіх статей періоди-
чного видання у мережі; 

•  вносить пропозиції щодо перекладу й перевидання збірника, несе відпові-
дальність за дотримання Закону України "Про авторське право і суміжні права". 



4.4. Головний редактор збірника призначається за відповідним наказом рек-
тора на підставі рішення Вченої Ради ДонНАБА.  

4.5. Головний редактор у своїй діяльності керується чинним законодавством 
України, наказами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням. 

4.6. Головний редактор відповідає за виконання завдань діяльності збірника та  
регулярність його видання.  

4.7. Головний редактор зобов’язаний: 
•  здійснювати безпосереднє керівництво діяльністю збірника; 
•  керувати збиранням, редагуванням, підготовкою матеріалів до друку та ви-

данням збірника; 
•  формувати зміст збірника, підписувати видання до випуску, визначати фо-

рму, зміст та обсяг матеріалів web-сторінки збірника;         
•  здійснювати заходи щодо запобігання витоку інформації з обмеженим дос-

тупом. 
4.8. Головний редактор має право: 
•  представляти інтереси збірника в органах виконавчої влади, підприємствах, 

установах та організаціях незалежно від форм власності з питань, пов’язаних з 
діяльністю збірника;  

•  укладати договори від імені збірника, одержувати документи, подавати за-
яви, вести листування з питань, пов’язаних з діяльністю збірника;  

•  залучати на позаштатних умовах консультантів, наукових кореспондентів, 
фотокореспондентів, фахівців з інформаційної безпеки, фахівців з комп’ютерної 
техніки та програмування тощо. 

4.9. Головний редактор з урахуванням рекомендацій засновника та пропозицій 
Вченої Ради ДонНАБА  формує склад редакційної колегії. 

4.10. Редакційна колегія є дорадчим органом у визначенні редакційної полі-
тики, оцінці наукового рівня й відборі матеріалів для збірника.  

4.11. Редакційна колегія складається з авторитетних фахівців тих спеціаль-
ностей, які  відповідають основним тематичним напрямам збірника.  

4.12. Рішення редакційної колегії набирає чинності після його затвердження 
головним редактором. 

4.13. Відбір статей для опублікування в збірнику згідно з Законом України 
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та цим Положенням 
здійснює головний редактор з урахуванням актуальності матеріалів, їх відповід-
ності основним тематичним напрямам збірника, наукового рівня та інтересу до цієї 
теми читачів. 

4.14. Для оцінювання наукового рівня матеріалів (рецензування) залучаються 
члени редакційної колегії.  

4.15. У разі потреби для рецензування авторських матеріалів за поданням го-
ловного редактора залучаються науковці навчальних закладів і науково-дослідних 
установ будівельної галузі. 

 
5. Права та обов’язки автора 

 
5.1. Авторські права охороняються Законом України «Про авторське право і 

суміжні права». 



5.2. Автор зобов’язаний подавати свої матеріали у вигляді, що відповідає 
вимогам відповідних стандартів з підготовки авторських оригіналів та правил, 
установлених редакцією. 

5.3.У разі відмови автору в публікації його матеріалів він має право на 
одержання висновку щодо цього. 

5.4. Виплата авторських гонорарів збірником не передбачена.  
 

6. Розповсюдження збірника 
 
6.1. Розповсюдження збірника організовується видавцем шляхом надання 

інформації у вигляді web-сторінки в мережі Інтернет, що викладена на офіційному 
сайті ДонНАБА. 

 
7. Забезпечення діяльності  збірника 

 
7.1. Фінансування роботи редакційної колегії, редактора, підтримка Інтернет 

ресурсів та видання збірника здійснюється за рахунок власних коштів ДонНАБА.  
7.2. Розробку web-сторінки журналу, розміщення її в мережі Інтернет та пе-

ріодичне поповнення здійснює Донбаська національна академія будівництва і ар-
хітектури. 

 
8. Припинення випуску збірника 

 
8.1. Випуск збірника може бути припинений за рішенням суду або засно-

вника, а також у разі ліквідації юридичної особи, яка є засновником видання. 
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