Основні вимоги до підготовки і оформлення матеріалів статей
Стаття повинна бути оформлена згідно з вимогами МОН України до фахових наукових
видань. Статті друкуються англійською мовою.
Статтю можна подати англійською або українською мовами. У випадку, коли автори
подають статтю англійською мовою, необхідно додати український варіант статті. Коли ж
автори подають статтю українською мовою, редколегія перекладає її англійською мовою.
Стаття подається особисто або надсилається відповідальному секретареві редакційної
колегії доц. Б. Шелестовському (каб. 312, тел.(0352) 25-35-85) на диску (у форматі doc),
роздрукованою у двох примірниках: перший друкується з інтервалом 1,0 шрифтом
висотою 12 (ця ж версія записується на диску), другий — з інтервалом 1,5 та шрифтом
висотою 14. Статтю підписують автори на останній сторінці тексту. До статті додається
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експертний висновок про можливість її опублікування у відкритому друці (лише для
працівників ТНТУ), супровідний лист від організації (для авторів, що не працюють у ТНТУ) та
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авторська довідка.

Статті можна надсилати електронною поштою за адресою kaf_vm@tu.edu.te.ua.
В авторській довідці обов’язково вказати повністю прізвище, ім′я та по батькові авторів

ик

(українською та англійською мовами), напрям статті, адресу для листування, e-mail, контактний
телефон, контактну особу.
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Обсяг статті 5-12 сторінок формату А4 разом з таблицями та рисунками. Бажано, щоб
остання сторінка статті була заповнена не менше ніж на 75%, оскільки кожна стаття буде
починатися з нової сторінки.
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Після ухвали редакційної колегії про можливість опублікування статті у ВІСНИКУ
відредагований текст надсилається авторові для узгодження з виправленнями редактора та
одночасно з повідомленням про суму та термін оплати.

Оплата: 25 грн. за 1 стор. для авторів-працівників ТНТУ ім. І. Пулюя, 50 грн. для інших
категорій авторів.
До друку подаються рукописи статті, виконані та збережені у форматі MS WORD
97-2003 (.doc):
Рукопис статті українською або англійською мовами, формат сторінки А4, міжрядковий
інтервал – 1,0, кегель 12, шрифт – Times New Roman; абзац 1,25 см, поля з усіх сторін 2,5 см.

Структура статті:
Текст англійською мовою:
UDC – шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю, кегель 14.
Назва статті – шрифт жирний, вирівнювання по центру, кегель 14.
Ім’я та прізвище кожного з авторів статті – шрифт жирний, вирівнювання по центру,
кегель 14.
Назви установ, де працюють автори; місто, країна ( у випадку декількох установ
після прізвища автора поставити верхній індекс, який відповідає установі).
Summary – друкується одним абзацом до 10 рядків тексту, шрифт – Times New Roman,
кегель 10, курсив.
Key words – до 10 слів, шрифт – Times New Roman, кегель 10, курсив.
Умовні позначення (за необхідністю) – шрифт – Times New Roman, кегель 10, курсив.
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Текст рукопису повинен містити такі елементи:
* Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи

сн

практичними завданнями.

* Аналіз останніх досліджень і публікацій, де розв’язувались завдання цієї проблеми,
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виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття.
* Мета статті (формулювання цілей статті).
* Постановка завдання.
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* Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових
результатів.

* Conclusions — висновки з конкретного дослідження та перспективи подальших
Список

використаної

літератури

–
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розробок у цьому напрямку.

шрифт

Times New Roman, кегель

10.

Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами
(див. [Бюлетень ВАК України.– №5.– 2009.]). Посилання на використані літературні джерела є
обов’язковими.
References — латинізований список літератури за міжнародними правилами бібопису.
Інструкція зі створення латинізованого списку.
Текст українською мовою (якщо автори подають статтю українською мовою, то ця
частина статті дається англійською мовою):
УДК – шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю, кегель 14.
Назва статті – шрифт жирний, вирівнювання по центру, кегель 14.
Ім’я та прізвище кожного з авторів статті – шрифт жирний, вирівнювання по центру,
кегель 14.

Назви установ, де працюють автори, місто, країна – англійською мовою ( у випадку
декількох установ після прізвища автора поставити верхній індекс, який відповідає установі ).
Резюме – до 10 рядків тексту друкується одним абзацом, шрифт – Times New Roman,
кегель 10, курсив.
Ключові слова – до 10 слів, шрифт – Times New Roman, кегель 10, курсив.
Для набору формул використовувати редактор формул MS Equation (шрифти Times
New Roman Italic та Symbol Italic, цифри Times New Roman, кегель 12). Формули центруються,
порядковий номер формули ставиться справа в дужках.
Назви рисунків (а також умовні позначення до рисунку) обов’язково давати
українською та англійською мовами (шрифт Times New Roman, кегель 10).
Схема розміщення ілюстрацій, що трапляються у тексті статті, (подається один з
можливих варіантів):
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┌─———————————─———————————┐
└─———————————─———————————┘
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Рисунок 4. Схема контактної взаємодії
Figure 4. Schema of contact interaction
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┌─———————————─———————————┐
└─———————————─———————————┘
Рисунок 5. Розподіл …
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Figure 5. Distribution…

Назви таблиць (українською та англійською мовами) набирати шрифтом Times New
Roman, кегель 10.
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„Таблиця №. Назва таблиці― вирівнювати по центру і розміщувати зверху таблиці.
Усі пропуски між структурними елементами статті виконуються шрифтом з кеглем 10.
Обсяг статті 5–12 сторінок формату А4 разом з таблицями та рисунками.

