
Вимоги щодо оформлення статей 

1. Текст статті надсилається до редакції у форматі doc, (docx) шрифт Times New 

Roman з вирівнюванням по ширині сторінки. Міжстроковий інтервал – одинарний. 

Розмір шрифту – 14 пт. Усі поля сторінки – 3 см (нижнє – 2 см). Абзац – 1 см. 

2. На першій сторінці статті у лівому верхньому кутку без відступу необхідно 

вказати індекс УДК. Пустий рядок (ПР). У наступному рядку по центру – назва статті. 

ПР. Зліва, без відступу, вказати прізвища та ініціали авторів, а також їх науковий 

ступінь та ORCID, який вирівнюється по правому краю. На наступному рядку курсивом 

вказується назва вищого навчального закладу. На наступному рядку вказується 

контактна інформація (e-mail та, за необхідністю, телефон). ПР.  

3. Текст статті за структурою:  

o Постановка проблеми. Формулюється проблема у загальному вигляді та її зв'язок 

із важливими науковими чи практичними завданнями. 

o Аналіз останніх досліджень. Наводиться аналіз останніх досліджень та публікацій, 

в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. 

o Формулювання цілей статті (постановка завдання). Формулюються цілі та 

завдання досліджень, що розглядаються в статті. 

o Основна частина. Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Авторський колектив може добавляти 

розділи, пов’язані з більш детальним розглядом методики досліджень, планування 

експерименту, аналізу даних та обговорення. 

o Висновки. Формулюються висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок у даному напрямку. 

o Наприкінці статті необхідно привести список використаних джерел та анотації із 

ключовими словами українською, англійською та російською мовами.  

o Відповідно до п. 6.4 Порядку формування Переліку наукових фахових видань 

України (Наказ МОН України 15.01.2018 № 32) : «якщо видання не є повністю 

англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією 

англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо 

видання не є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою 

супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, 

включаючи ключові слова». Анотація розміщується з відступом, вирівнювання по 

ширині сторінки. На наступному рядку вказуються ключові слова (до 10 слів та 

словосполучень). Слова “Анотація” і “Ключові слова” виділити жирним курсивом. 

Розмір шрифту анотації та ключових слів – 12 пт. ПР. 

1. Якщо стаття виконана українською мовою, то об’єм анотації та ключових слів 

англійською мовою повинен бути не менше 1800 знаків з урахуванням 

пробілів (українською мовою – до 1000 знаків).  

2. Якщо стаття виконана англійською мовою, то об’єм анотації та ключових слів 

українською мовою повинен бути не менше 1800 знаків з урахуванням 

пробілів (англійською мовою – до 1000 знаків).  

3. Якщо стаття виконана російською мовою, то об’єм анотації та ключових слів 

українською та англійською мовами повинен бути не менше 1800 знаків з 

урахуванням пробілів (російською мовою – до 1000 знаків). 

4. При наборі формул використовується Редактор формул (Microsoft Equations). 

5. Таблиці та рисунки мають бути виконані чітко, пронумеровані та розміщені 

після посилань на них у тексті. 

6. Мінімальна кількість сторінок – 6.  



7. Мінімальне заповнення останньої сторінки - 2/3. 

8. При оформленні переліку літературних джерел, прізвища та ініціали авторів 

вказуються курсивом 

 

Алгоритм подачі статті: 

 Зареєструватись на http://oj.tsatu.edu.ua  
 Оформити подання:  

o статті за тематикою конференції публікуються у розділі «Електроенергетика, 

електротехніка, електромеханіка»; 

o заповнити інформаційні поля про статтю та авторів 

o прикріпити файли статті «текст статті»: електронний варіант статті у форматі 

doc/docx та pdf; 

o рецензія кандидата або доктора наук на статтю з організації або структурного 

підрозділу, де унеможливлюється конфлікт інтересів із авторами (можна 

використати рекомендовану форму з http://oj.tsatu.edu.ua). УВАГА! 

Відповідно до п. 6.6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань 

України (Наказ МОН України 15.01.2018 № 32): «…рецензування поданих для 

публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і 

мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених 

до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core 

Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані 

міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за 

класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the 

Environment (SENSE);». Для дотримання вимог законодавства додатково 

додається файл із інформацією про рецензента складений у довільній формі. 

 Перевірити коректність подання. На вказану електронну пошту контактної особи 

повинні отримати повідомлення про успішне подання матеріалів. 

 Інформація про оплату публікації буде надіслана редакцією після затвердження 

прийому. 

 

Для додаткових довідок:  

097-13-74-600 – Кашкарьов Антон Олександрович, технічний секретар. 

anton.kashkarov@tsatu.edu.ua  

 

Матеріали, які не відповідають вимогам до оформлення, мають значні граматичні 

та орфографічні помилки, будуть повернуті авторам на редагування. Редакція залишає 

за собою право на корегування статей виходячи із зручності верстки. 

http://oj.tsatu.edu.ua/
http://oj.tsatu.edu.ua/
mailto:anton.kashkarov@tsatu.edu.ua


Приклад оформлення статті 
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УДК _____ 

/ПР/ 

НАЗВА СТАТТІ 

/ПР/ 

П.І.Б. авторів, вчене звання * ORCID 

Назва вищого навчального закладу 

Контактна інформація: e-mail та, за необхідністю, телефон 
/ПР/ 

Постановка проблеми. ... 

Аналіз останніх досліджень. ... 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). ... 

Основні матеріали дослідження (основна частина). ... 

 

 

Рис. 1. Назва рисунку 

 

Таблиця 1 

Назва таблиці 

  

  

 

RIP  2
,  (1) 

де  P – активна потужність, Вт; 

 І – струм навантаження (рис. 1), А; 

 R – активний опір, Ом. 

 

Висновок (обговорення результатів). ... 

Список використаних джерел. 

 
НАЗВА СТАТТІ (UKR) 

Прізвища та ініціали авторів 

Анотація – … 

Ключові слова: ….. 
/ПР/ 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (RUS) 

Фамилия и инициалы авторов 

Аннотация – … 

Ключевые слова: ….. 

/ПР/ 

ARTICLE TITLE (ENG) 

initials and surnames of authors 

Summary 

(анотація англійською мовою не менше 1800 знаків з урахуванням ключових слів та 

пустих проміжків – якщо стаття українською мовою) 

Summary of article. 

Keywords: …. 

 
© П.І.Б. автора 1, П.І.Б. автора 2 і так далі 

* Якщо автором є аспірант (докторант), Науковий керівник (консультант) - П.І.Б., вчене звання 2 см 

 

Рисунок 


