
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 (з обов’язковим вказанням використаних в аналізі 

джерел інформації). 

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 (обов’язковим є 

наявність таблиць або формул, або діаграм) . 

o Висновки. Формулюються висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок у даному напрямку. 

o Наприкінці статті необхідно привести список використаних джерел та 

назву статті, прізвища авторів, анотації із ключовими словами українською, 

англійською та російською мовами. 

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» (таблиця 1.).  

Таблиця 1.  

Рекомендована кількість знаків анотації (з урахуванням ключових слів) 

Мова статті Мова анотації  

Англійська Російська Українська 

Українська більше 1800 600-1000 600-1000 

Російська більше 1800 600-1000 більше 1800 

Англійська 600-1000 600-1000 більше 1800 



 

 

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 

назви статті (наприкінці статті), прізвища авторів (наприкінці статті), анотації та 

ключових слів – 12 пт.  

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 – 7. Мінімальне заповнення останньої 

сторінки - 2/3. 

7. Перелік літературних джерел повинен бути оформлений відповідно до 

Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 та містити не менше 10 

джерел. Якщо використане джерело інформації має ідентифікатор DOI, то його 

необхідно вказати. Посилання на закордонні літературні джерела (або видання) 

повинні становити 40-50%. Самоцитування не повинно перевищувати 20%. Не 

рекомендується посилатися на літературні джерела, яким більше 15 років від дати 

подання статті. 

8. Статті публікуються у наступних рубриках: 

• Комп'ютерні науки та інформаційні технології 

• Галузеве машинобудування 

• Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

• Харчові технології 

9. Для опублікування статті необхідно надіслати на електронну адресу 

конференції nataliia.boltianska@tsatu.edu.ua:  

 картку реєстрації учасника конференції (в електронній формі); 

 електронний варіант статті у форматі doc/docx та pdf; 

 рецензію кандидата або доктора наук на статтю з організації або 

структурного підрозділу, де унеможливлюється конфлікт інтересів із авторами 

(можна використати рекомендовану форму).  

10. На вказану електронну пошту контактної особи буде надіслано 

повідомлення про отримання матеріалів. Інформація про оплату публікації буде 

надіслана після затвердження прийому (вартість публікації статті 50 грн.). 

Рекомендовані показники оригінальності тексту статті – не менше 70%. 

Матеріали, які не відповідають вимогам щодо норм академічної доброчесності, 

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. 

Для додаткових довідок:   

067-681-32-41– Болтянська Наталя Іванівна 

nataliia.boltianska@tsatu.edu.ua 
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