
Пам'ятка для авторів 
 

"Енергетика і автоматика" є науковим журналом (електронна версія), 

який виходить 4 рази на рік. 

Мови видання – українська, російська, англійська. 

Тематична спрямованість – висвітлення теоретичних та прикладних 

питань науки, техніки та виробництва в галузі енергетики та автоматики. 

До журналу приймаються статті проблемно-постановчого, 

узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати 

наукових досліджень, актуальних для енергетики і автоматики, а також статті, 

що стосуються організації та забезпечення навчального процесу у вищих 

навчальних закладах, оформлені відповідно до Постанови президії ВАК від 

15.01.2003 р. №7-05/1. 

Рукопис статті подавати у двох примірниках, обсягом не менше 0,25 і не 

більше одного друкованого аркуша – 6-24 сторінки тексту, 30 рядків на 

сторінці. Кожна сторінка друкується на одному боці стандартного паперового 

аркуша (210x297 мм, А4), через інтервал 1,5, при цьому ліве поле – 30 мм, 

праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Статтю набирати в редакторі 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman Cyr, 14 pt; ЗАГОЛОВОК СТАТТІ, 

ПРІЗВИЩЕ АВТОРА, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ – великими літерами, 

вирівнювання по центру. Цитати в тексті супроводжувати повним і точним 

посиланням на літературне джерело. 

Список літератури, оформлений відповідно до вимог, подавати за 

алфавітом в кінці статті. Посилання в тексті статті на літературне джерело – 

його порядковим номером у квадратних дужках, іноземні прізвища – мовою 

оригіналу. Заголовок статті, прізвище автора і ключові слова – українською, 

російською і англійською мовами. 

Формули написані в програмі Equation Editor 3.0 (цей редактор є 

внутрішнім редактором формул у Microsoft Word); змінні математичні 

величини в тексті відповідно до формул – світлим курсивом. 



Рисунки виконувати у редакторі Microsoft Word за допомогою функції 

"Створити рисунок", розташовувати по центру, шириною не більше 14 см без 

обтікання текстом. Складні креслення виконувати у редакторі Corel Draw, за 

умови, що в тексті вкраплення виконані гарнітурою Times New Roman Cyr і 

розміром 14 пунктів. Фотографії відсканувати і внести на електронний носій в 

окремий файл під назвою Фото. Графіки креслити в програмі MS Excel, як 

рисунки. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік потрібно робити в 

тексті посилання. 

До статті додаються: 

 анотації (5-6 рядків) українською мовою – на початку статті, 

російською і англійською мовами – в кінці статті; 

 УДК (цифрове значення універсальної десяткової класифікації); 

 відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, 

науковий ступінь, вчене звання, робоча і домашня адреси, контактні телефони); 

 дві рецензії, експертний висновок, лист за підписом керівника 

організації, де працює автор. 

Редакційна колегія може не поділяти погляди авторів. Використання 

матеріалів без згоди авторів та редколегії забороняється. Посилання про 

цитуванні є обов'язковим. 
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