
ВИМОГИ
до оформлення статей у збірник наукових праць

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
серія «Обчислювальна техніка та автоматизація»

У червні 2017 року планується видання збірника наукових праць
Державного вищого навчального закладу «Донецький національний
технічний університет» серія «Обчислювальна техніка та автоматизація».
Збірник включений до списку фахових друкованих (електронних)
періодичних видань. (Перелік наукових фахових видань України, Наказ
№ 241 від 09.03.2016 р).

Збірник має три розділи:
1. Автоматизація технологічних процесів.
2. Інформаційні та телекомунікаційні технології.
3. Інформаційно-вимірювальні системи, електронні та

мікропроцесорні прилади.
До публікації приймаються статті за завершеним науковими

дослідженнями, виконані науковцями, вченими, інженерами, спеціалістами у
галузі інформаційних технологій, докторантами, аспірантами, магістрами, які
раніше не публікувалися.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Під час оформлення статі використовувати файл example_2017.doc
1. Кількість авторів статі не більш трьох.
2. Кількість статей у одного автора не більш двох (для аспірантів і

докторантів зі збірника зараховується тільки одна стаття).
3. Мова – українська, російська, англійська.
4. Обсяг статті від 7 до 12 сторінок.
5. Структура статті:
– УДК;
– вхідні данні (П.І.Б. авторів, науковий ступінь, вчене звання, організація,

місто, e-mail усіх авторів, назва статті);
– короткий реферат мовою статті;
– ключові слова мовою статті;
– основний текст статті з розбивкою на розділи;
– висновки;



– список використаної літератури та References;
– реферати українською або російською та англійською мовами;
– ключові слова українською або російською та англійською мовами;
– відомості про авторів.
6. За структурою матеріал статті повинен бути розбитий на такі розділи:

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими
або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій з цього
питання; виділення невирішених частин загальної проблеми, вирішенню яких
присвячується представлена стаття; формулювання мети дослідження (поста-
новка завдань); викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням
отриманих результатів; висновки та перспективи подальших досліджень.

7. Статтю підписують усі автори під останнім рядком тексту. Також
зазначається дата здачі матеріалу статті до редакції та рецензент статті.

8. Для авторів з ДВНЗ «ДонНТУ» до тексту статті додаються:
– виписки із протоколу засідання кафедри і Вченої ради факультету щодо

рекомендації статті до публікації в збірнику;
– довідка щодо участі кожного з авторів під час написання статті;
– заповнена форма в форматі XLS-файлу, що містить інформацію щодо

статті, ключові слова і короткий реферат, – для реєстрації статті в
електронному архіві ДВНЗ «ДонНТУ».

9. Для зовнішніх авторів до тексту статті необхідно додати супровідний
лист від імені керівника організації з рекомендацією щодо публікації роботи в
збірнику.

10. Разом зі статтею додається рецензія доктора наук ДВНЗ «ДонНТУ» –
фахівця за профілем матеріалу статті. Форма рецензії встановленого зразка
додається.

11. У окремому файлі надається інформація щодо авторів статті: П.І.Б.,
науковий ступінь, вчене звання, посада, основне місце роботи, домашня і
робоча адреси, телефон, електронна пошта. Ці дані не будуть опубліковані та
потрібні редакційній колегії для оперативного зв'язку з авторами.

12. Роздрукований та електронний варіант статті з необхідною
супровідною документацією представляється професору кафедри електронної
техніки Вовні Олександру Володимировичу (3 корпус, ауд. 116).

13. Термін представлення статей до 30 квітня 2017 р.
Тел: +38 (050) 193–35–44. E-mail: Oleksandr.Vovna@donntu.edu.ua
Почтова адреса: пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, 85300, Україна.



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

1. Текст статті надсилається в одному примірнику, який надрукований на
одному боці аркушів білого паперу формату А4, а також – у електронному
вигляді (у форматі doc). Електронний варіант статті відправляється за
електронною адресою: Oleksandr.Vovna@donntu.edu.ua. Назва файлу повинна
включати номер розділу і прізвище першого автора (наприклад, 3_vovna.doc).
Остання сторінка тексту повинна бути заповнена повністю або майже повністю
(не більше 2 – 3 порожніх рядків наприкінці останньої сторінки).

2. Текст необхідно набирати в редакторі Microsoft Word для Windows.
Тип шрифту для всього тексту – Times New Roman, розмір – 12, абзацний
відступ – 1 см.

3. Матеріали статей повинні бути оформлені в книжковому форматі,
використання альбомного формату не допускається.

4. Текст статті форматується з вирівнюванням за обома полями, з
міжрядковим інтервалом 1. Верхнє та нижнє поля – 2,5 см, ліве та праве поля –
2 см. Відстані від верхнього та нижнього країв листа до колонтитулів – 1,5 см.
Номери сторінок не проставляються.

5. Вхідні дані статті оформлюються таким чином:
– УДК з лівого краю сторінки;
– ініціали та прізвища авторів у центрі сторінки, напівжирне;
– назва організації, кафедри, електронна пошта;
– назва статті: великими літерами, напівжирне, у центрі сторінки;
– реферат на мові оригіналу з вирівнюванням за обома краями сторінки;
– ключові слова мовою оригіналу не більше 5 – 6 термінів з

вирівнюванням за обома краями сторінки;
– основний текст статті;
– висновки;
– перелік використаної літератури та References;
– реферати та ключові слова на двох інших мовах відповідно;
– відомості про авторів;
– між УДК, перерахуванням авторів, назвою статті, коротким рефератом з

ключовими словами мовою оригіналу статті, основною частиною статті,
переліком використаної літератури, References, другим і третім коротким
рефератом з ключовими словами на двох інших мовах інтервал 18 пт.

6. Текст короткого реферату представляється англійською, українською



та російською мовами. Текст анотації російською, українською мовами повинен
містити від 500 до 700 знаків. Реферат англійською мовою має бути не менш
2000 знаків. Текст реферату набирається курсивом. У тексті реферату необхідно
вказати прізвища авторів і назву статті відповідною мовою (для рефератів не
мовою оригіналу). Прізвища авторів та назва статті наводяться напіжирно та
курсивом. Текст реферату мовою оригіналу статті розташовується після назви
статті, інші частини реферату на двох інших мовах розміщуються наприкінці
статті після переліку використаної літератури. За текстом реферату без
інтервалу перераховуються ключові слова відповідною мовою. У окремому
файлі до редакції надається варіант англійської анотації російською мовою.

7. Формули в тексті повинні бути виконані засобами Microsoft Word
«Microsoft Equation». Розміри: звичайний – 12; крупний індекс – 9; дрібний
індекс – 7; великий символ – 12; дрібний символ – 10.

8. Рисунки, таблиці та надписи до них розміщуються безпосередньо у
тексті. При формуванні ілюстрацій необхідно враховувати, що збірник буде
видаватися в чорно-білому варіанті.

9. Рисунки, схеми та інші графічні об’єкти повинні бути виконані у будь
якому графічному редакторі та згруповані. Рекомендується використовувати
графічний редактор Microsoft Visio. Обтікання (положення) рисунку має бути
встановлено в режим «в тексті».

10. Список літератури повинен бути оформлений відповідно до
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні
вимоги та правила складання» (http://donntu.edu.ua/2015/wp-
content/uploads/2015/03/dstu12006.pdf) та мати не менше 10 джерел.

11. На додаток до основного списку використаної літератури повинен
бути наведений аналогічний список References. Він приводиться повністю
повторюючи перелік використаної літератури, незалежно від того, чи є у ньому
іноземні джерела. Посилання оформляються відповідно стандарту Harvard
(див. файл Harvard.pdf).

12. Інформація про авторів статті наводиться у такій послідовності у
створених двох колонках шириною 4 см і 12 см і відстанню між ними 1 см:

– у першій колонці помістити фото всіх авторів розміром 3,5 × 4 см;
– у другій колонці помістити такі відомості: країна, назва закінченого

ВНЗ, наукове звання, вчений ступінь, посада, основне місце роботи, поштова
адреса, основний напрямок наукової діяльності.
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