Правила оформлення статей до «EETECS»
Обсяг статей:
Загальні вимоги:
Формат аркуша:

Структура
статті:

УДК:
Ім’я авторів:

Назва організації:

Назва статті:

не менше 4 повних сторінок.
текстовий редактор Microsoft Word. Сторінки без переносів, розривів. Інтервал між
рядками – одинарний. Шрифт Times New Roman, 12 pt, звичайний.
А4, поля зліва, справа, зверху по 2 см, знизу – 2,5 см. Відстань від верхнього краю
аркуша до верхнього колонтитула – 1,25 см, від нижнього краю аркуша до нижнього
колонтитула – 1,25 см.
1. УДК.
2. Ініціали та прізвище авторів, через кому (українською мовою).
3. Назва організації, місто або, для нерезидентів, країна (українською мовою).
4. Назва статті (українською мовою).
5. Анотація (українською мовою).
6. Ініціали та прізвище авторів, через кому (російською мовою).
7. Назва організації, місто або, для нерезидентів, країна (російською мовою).
8. Назва статті (російською мовою).
9. Анотація (російською мовою).
10. Актуальність роботи.
11. Матеріал і результати досліджень.
12. Висновки.
13. Список використаної літератури.
14. Ініціали та прізвище авторів, через кому (англійською мовою).
15. Назва організації, місто або, для нерезидентів, країна (англійською мовою).
16. Назва статті (англійською мовою).
17. Анотація (англійською мовою).
18. References (література перекладена та транслітерована англійською мовою).
19. Відомості про авторів.
абзац рядка – 1 см, вирівнювання ліворуч.
УДК 621.313.333.02
розташування через рядок після УДК. Шрифт напівжирний, абзац рядка – 1 см,
вирівнювання ліворуч. Ініціали розділяються пробілом.
Залюбовська Т. С., Сидоренко В. M., Гайдуков Д. О.
абзац рядка – 1 см, вирівнюванням ліворуч. Повна назва організації, через кому місто
(країна).
Вінницький національний технічний університет, Вінниця
Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешові, Польща
великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання посередині, інтервал перед та
після 6 pt.
НАЗВА СТАТТІ

Анотація:

Текст статті:

Таблиці:

абзац рядка 1 см, вирівнювання по ширині. 100-250 слів. Анотація повинна мати ту ж
саму структуру, що і основний текст, бути лаконічною та логічно завершеною частиною
статті, незалежною від основного тексту. Закінчується ключовими словами (не більше
п'яти слів, словосполучень) Ключові слова: напівжирним.
розташування через рядок після анотації. Абзац рядка 1 см, вирівнювання по ширині.
Структурні елементи «АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ», «МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕНЬ», «ВИСНОВКИ», пишуться великими літерами з нового рядка.
вирівнювання посередині. Перед назвою таблиці пустий рядок. Після назви таблиці
інтервал 6 пт. Після таблиці пустий рядок. Розташовується безпосередньо після тексту, у
якому згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути
посилання в тексті. Всі таблиці повинні мати назву і номер.
Таблиця 1 – Назва таблиці
Опір фазної обмотки R, Ом
Самоіндукція L, Гн

Рисунки:

3,330
0,223

вирівнювання посередині, пустий рядок перед рисунком та після назви. Перед назвою
рисунка інтервал 6 пт. Розташовується безпосередньо після тексту, у якому згадується
вперше, або на наступній сторінці. На всі рисунки повинні бути посилання в тексті. Всі
рисунки повинні мати назву і номер. Рисунки подаються кольоровими, чорно-білими

Формули:

або у відтінках сірого. Рисунки не можна створювати за допомогою вбудованих
функцій редактора MS Word, дозволяється вставка рисунків лише стандартних форматів
(JPEG, TIFF та ін.) або реалізованих у MS Visio.
формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation. Вирівнювання посередині,
нумерація формул по правому краю. Налаштування редактора згідно з рис. 1.

Рисунок 1 – Налаштування редактора формул
Література:

References:

Відомості про
авторів:

назва СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ через рядок після тексту висновків,
великими літерами, вирівнювання посередині. Перелік посилань подається мовою
оригіналу. Текст посилань: абзац рядка 1 см, вирівнювання по ширині. Оформлення
посилань згідно з державним стандартом ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з
інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання». Посилання в тексті на літературу по мірі
згадування в квадратних дужках.
назва REFERENCES через рядок після тексту англомовної анотації, великими літерами,
вирівнювання посередині. Текст посилань: абзац рядка 1 см, вирівнювання по ширині.
Перелік посилань на англійській мові наводиться повністю повторюючи список
використаної літератури, незалежно від наявності іноземних джерел. Перелік посилань
оформлюється відповідно до стандарту Harvard.
Транслітерація бібліографічних даних виконується відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації
українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимогам системи BGN /
HCGN (для російської мови).
шрифт Times New Roman, 10 pt, вирівнювання ліворуч. Подаються державною мовою
авторів статті та на англійській мові. Англомовні відомості про ім’я авторів повинні
співпадати з даними закордонного паспорту. Якщо його немає, ім’я авторів
транслітерують з державної мови згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27
січня 2010 р. № 55. Рекомендуємо використовувати он-лайн сервіс:
http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
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