
Гірнича електромеханіка та автоматика 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
 

У науково-технічному збірнику "Гірнича електромеханіка та 

автоматика" публікуються роботи за наступними напрямками: 

електрифікація гірничих робіт; електрообладнання гірничої 

промисловості; електромеханіка; енергозбереження та 

енергоефективність; математичне моделювання та автоматизація 

виробничих процесів і проектних робіт промисловості; контроль 

технологічних процесів; механізація виробництва; гірничі машини та 

комплекси; технічні прилади забезпечення рудничної аерології і охорони 

праці; гірничий транспорт; проблеми технічного перекладу та 

професійної освіти; наукова і виробнича реклама. 
 

 

Приймаються статті українською, російською або будь-якою 

іноземною мовою. 
 

Стаття повинна бути оформлена з чітким виділенням структурних 

частин: 

• індекс УДК; 

• назва статті мовою оригиналу; 

• повний список авторів із зазначенням повної назви організації, міста 

та країни, електронної пошти та індексу ORCID; 

• назва статті англійською мовою; 

• список авторів із зазначенням повної назви організації, міста та країни 

англійською мовою; 

• анотація а ключові слова українською мовою;  

• основний текст статті з назвами структурних частин, наприклад: 

Вступ, Постановка задачі дослідження, Рішення задачі, ..., Висновки; і 

т.п. 

• список джерел посилань  

• відомості про авторів українською мовою та їх фото розміром 3х4 см. 

 

Параметри сторінки: формат А4, всі поля по 2,5 см; колонтитули – по 1,6 

см. 
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УДК - шрифт Times New Roman (TNR) 10 pt, відступ першого рядка - немає, міжрядковий інтервал 

одинарний; вирівнювання – зліва 

 

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ 

ШРИФТ TIMES NEW ROMAN 11 PT, 

НАПІВЖИРНИЙ, ПРОПИСНІ БУКВИ, ВІДСТУПИ ДО: 1 СТРОКА, 

ВІДСТУПИ ПІСЛЯ: 2 СТРОКИ, ВИРІВНЮВАННЯ - ПО ЦЕНТРУ 
 

А.А. Іванов1, П.П. Петров2  – шрифт TNR 10 pt, напівжирний, вирівнювання – по центру 
1 Назва організації, Місто, Країна – шрифт Times New Roman 10 pt, вирівнювання – по центру 

ххххх@хххх.ххх, ORCID 0000-0000-0000-0000 

 2 Назва організації, Місто, Країна – шрифт Times New Roman 10 pt, вирівнювання – по центру 

yyyyy@yyyy.yyy, ORCID 9999-9999-9999-9999 
 

 

ARTICLE TITLE 

ШРИФТ TIMES NEW ROMAN 11 PT, 

НАПІВЖИРНИЙ, ПРОПИСНІ БУКВИ, ВІДСТУПИ ДО: 1 СТРОКА, 

ВІДСТУПИ ПІСЛЯ: 1 СТРОКА, ВИРІВНЮВАННЯ - ПО ЦЕНТРУ 
 

А. Ivanov1, P. Petrov2  – шрифт Times New Roman 10 pt, напівжирний, вирівнювання – по центру 
1 Name of organization, City, Country – шрифт Times New Roman 10 pt, вирівнювання – по центру 

ххххх@хххх.ххх, ORCID 0000-0000-0000-0000 

 2 Name of organization, City, Country – шрифт Times New Roman 10 pt, вирівнювання – по центру 

yyyyy@yyyy.yyy, ORCID 9999-9999-9999-9999 

 

Анотація на початку статті повинна бути обсягом обсягом 230…250 слів із виділенням мети 

роботи, методики дослідження, результатів дослідження, наукової новизни та практичного 

значення результатів роботи; ключові слова.  

Анотація та ключові слова англійською та російською мовами подаються після статті. Ці анотації 

можуть не дослівно повторювати анотацію українською мовою, проте цель работы, методика 

исследования, результаты исследования, научная новизна и практическая значимость результатов 

работы; ключевые слова – в анотації російською мовою та purpose of work, research methods, 

research results, scientific novelty and practical significance of work results; Keywords в анотації 

англійською мовою, повинні бути в наявності. Обсяг цих анотацій також повинен складати 230…250 

слів. Кількість ключових слів або словосполучень не більше 10…12.  

Анотація повинна бути представлена за таким зразком: Шрифт TNR 10 pt, відступ першого рядка 

0,75 см, вирівнювання - по ширині, розстановка переносів автоматична. 

Ключові слова: Шрифт TNR 10 pt, курсив, відступ першого рядка 0,75 см, вирівнювання - по ширині, 

розстановка переносів автоматична. 
 

Основний текст статті повинен бути набраний в форматі файлу текстового редактора Microsoft 

Word: Основний текст: шрифт TNR 10 pt, відступ першого рядка - 0,75 см, вирівнювання - по ширині. 

Стиль: Звичайний. Розстановка переносів автоматична, ширина зони переносів слів - 0,5 см. 
 

Основні підзаголовки: шрифт TNR 10 pt, напівжирний, малі літери, відступ першого рядка - немає, 

вирівнювання - зліва, до підзаголовка залишати один порожній рядок. 

 

Другорядні підзаголовки: шрифт TNR 10 pt, курсив, відступ першого рядка - немає, вирівнювання - зліва, до 

підзаголовка залишати один порожній рядок 
 

Таблиці розташовувати в абзаці зі стилем: Звичайний. Номер таблиці: стиль Звичайний, вирівнювання 

по правому краю. Одиниці виміру, бажано в "шапці" таблиці, а не в самій таблиці. Таблиця повинна бути 

розташована по можливості ближче до першої посиланням на неї. 
 

Таблиця 1. шрифт TNR 10 pt, 
Короткий заголовок таблиці: шрифт TNR 9 pt, 

напівжирний, відступ першого рядка - немає, вирівнювання - по центру 

Тема всередині таблиці (шапка): шрифт TNR 9 pt, напівжирний, відступ першого рядка - 

немає, вирівнювання - по центру. До і після заголовка відступати рядок не треба. 

Довжина,  

м 

Текст таблиці: шрифт TNR 9 pt, відступ першого рядка - немає, вирівнювання - по лівому краю. 

До і після тексту всередині таблиці відступати рядок не треба 
250 
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Формули: вирівнювання - праворуч. Нумерація формул - в круглих дужках. До і після формул залишати 

один порожній рядок. Між формулами залишати порожній рядок не треба 
 

c2= a2+b2 .                                           (1) 

Вимоги до формул:  

Формули виконуються в редакторі MathType або Eqation. 

Розмір символів в формулах: Звичайний - 10 пт .; Великий індекс - 8 пт .; Дрібний індекс - 7 пт .; 

Великий символ - 12 пт .; Дрібний символ - 8 пунктів. 

Стиль формул: Функція - похилий; Змінна - похилий; Дужки - прямі; Цифри - прямі.  

Всі позначення - латинськими символами !!! Кирилиця в формулах - неприпустима !!! 
 

Рисунки. На всі рисунки повинні бути посилання в тексті, пронумеровані арабськими цифрами (1, 2,      

3 ..) в порядку їх згадування в тексті (наприклад: рис. 1, а). Рисунки в тексті розташовуються по центру. 

Написи на рисунках повинні бути виконані, по можливості, шрифтом розміру не менш як 10 або 9 pt. 

Товщина ліній на рисунках повинна бути не менше 0,75 pt. 

 
 
Я1 Я2 

 
Рисунок 1 – Схема вмикання…    

Підрисуночний підпис обов'язковий: шрифт Times New Roman 9 pt, полужирный 

отступ первой строки – нет, выравнивание – по центру 

після закінчення підпису крапку не ставити 

 

До та після підпису ілюстрації відступати один рядок. 

Рисунки повинні бути згруповані та вставлені в текст. Фотографії - вставлені в текст статті як об'єкт. 

Обтікання - "в тексті". Допускаються кольорові зображення. 

 

Перелік посилань  

(Шрифт TNR 9 pt, напівжирний, вирівнювання по центру, до і після заголовка відступати рядок) 

 

Посилання на літературу (джерела) повинні слідувати в порядку їх появи в тексті, номер посилання в 

квадратних дужках повинен слідувати за будь-яким твердженням, положенням або за прізвищем автора. 
 

Список джерел посилань повинен відповідати стилю APA (American Psychological Association). 

Вирівнювання по лівому краю. Нумерація - автоматична. шрифт TNR 9 pt. Абзацний відступ кожного нового рядка – 

0,5 см. Якщо стаття має DOI (Digital Object Identification), його необхідно обов’язково вказати! 

 

Відомості про авторів: 

Відомості про всіх авторів надаються окремим файлом та повинні містити: 

1. Повні прізвище, ім'я та по батькові (українською мовою);  

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (в т.ч. вказати назву кафедри, відділу, 

організації), контактні телефони, e-mail; 

3. Область наукових інтересів кожного автора; 

4. Фотографію автора розміром 3х4 см (бажано кольорову). 
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Порядок надання матеріалу до редколегії 
 

1. Умови публікації: статті російською або українською мовами - 80 грн; іноземною 

мовою - 60 грн. за кожну сторінку оформленого відповідно до вимог тексту. Оплата - 

при здачі матеріалу до друку. 

2. Після виходу журналу колектив авторів отримує 1 примірник. Вартість додаткових 

примірників – 150 грн.  

3. Обсяг статті (разом з анотаціями) від 4 сторінок формату А4. Стаття повинна бути 

оформлена відповідно до вищезазначених вимог. Заповнення останньої сторінки - не 

менше 80%. 

4. Стаття повинна бути представлена в друкованому вигляді в 1 примірнику і в 

електронному вигляді на флеш-носії або електронною поштою за адресою: 

 

Tsyplenkov.d.v@nmu.one  

 

5. При поданні статті бажано вказати розділ, в якому автори вважають за доцільне її 

опублікувати: 

− Електропостачання та електроустаткування 

− Автоматизація виробничих процесів  

− Гірнича електромеханіка  

− Транспорт та гірнича механіка  

− Енергозбереження та енергоефективність 

− Проблеми технічної термінології та перекладу 

− Проблеми теорії та методики професійної освіти й виховання 

 

6. Рішення про опублікування статті приймає редакційна колегія після незалежного 

рецензування та позитивного рішення рецензента.  

7. У випадку наявності зауважень рецензента, стаття публікується після усунення 

зауважень рецензента та його позитивного висновку щодо статті. 

8. Прийняті до друку матеріали авторам не повертаються. 

9. У разі невідповідності зазначеним вимогам, матеріал статті до публікації не 

приймається. 

 
Редколегія збірника "Гірнича електромеханіка та автоматика" 

49005, Україна, м Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, Національний 

технічний університет "Дніпровська політехніка", кафедра 

"Електротехніка". 

 

Сайт:  http://vde.nmu.org.ua/ua/science/ntz.php  

 

 

 
 

mailto:Tsyplenkov.d.v@nmu.one
http://vde.nmu.org.ua/ua/science/ntz.php

