
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

У ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «РЕЙКОВИЙ РУХОМИЙ СКЛАД» 
 
Редакція ДП «УкрНДІВ» на постійній основі здійснює прийом наукових та науково-

технічних статей в збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад». 

1. До друку у Збірнику приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: 
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин  загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад 

основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

Матеріали потрібно надавати в друкованому та в електронному виглядах у програмі 
Місrosoft Word. Для перевірки правильності написання формул  просимо надавати публікацію 

також в PDF форматі, тому що різні версії програмного забезпечення текстових редакторів 

можуть бути несумісні і змінювати зміст статті. 
 

2. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню журналу і бути завізована власноручно 

підписом автора. Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор. 
 

Разом з текстом статті і електронний варіант записаним текстом до редколегії Збірника 

подаються: 

• рецензія на статтю; 
• експертний висновок про можливість опублікування матеріалів; 

• витяг з протоколу засідання кафедри чи лабораторії або наукового підрозділу, що 

рекомендує статтю до друку; 
• довідка про авторів (порядковий номер (верхній індекс – арабська цифра та додатково 

зірочка для автора-кореспондента), місце роботи, повна поштова адреса (вулиця, корпус, будинок, 

назва населеного пункту, країна, індекс), номери телефонів, електронна пошта та ORCID. Кожна 

наступна адреса та дані для листування починаються з нового рядка. (TNR 9, начертання звичайне, 
інтервал перед блоком – 0 пт, після – 12 пт). 

 

3. Матеріал треба викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно. Терміни та 
позначення повинні відповідати чинним стандартам. Не допускаються повтори, а також зайві 

подробиці при переказі раніше опублікованих відомостей – замість цього подаються посилання на 

літературні джерела. Одиниці вимірювання слід подавати лише за міжнародною системою 
одиниць SI чи в одиницях, допущених до застосування в Україні згідно з вимогами чинних 

державних стандартів. 

 

4. До рукопису додається анотація одним абзацем, обсягом від 250 до 300 слів, 
структурована (мета, методика, результати, наукова новизна, практична значимість) – з 

вирівнюванням по ширині. 

Блок російською (для україномовної статті) або українською (для російськомовної) 

обсягом не менш як 1800 знаків – формат відповідає вимогам до оформлення статті: 

повний список (спів)авторів; відомості про (спів)авторів; назва статті; анотація; ключові 

слова і розташовується по ширині сторінки перед основним текстом.  

Для авторів – не громадян України переклад назви статті, відомостей про автора, 

анотації та ключових слів на українську та російську мови не є обов’язковим. 
 
5. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних 

матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати 

заголовок. Відповідальність за наведені показники несе автор. 
 

6. Текстові матеріали готуються та друкуються на аркушах білого односортного паперу з 

використанням комп'ютерних текстових редакторів MS Word for Windows, для набору формул 



використовують вбудовані редактори рівнянь, табличні матеріали можуть готуватись з 
використанням електронних таблиць (MS Excel). При цьому має застосовуватись шрифт Times 

New Roman. 

 
7. Параметри сторінки Збірника встановлені такі: 

• розмір сторінки – 210х297 (А4) 

• орієнтація книжна 
• поля верхні та бокові – 35 мм; 

• поле нижнє – 45 мм; 

• відступ від верхнього колонтитула – 12 мм; 

• відступ від нижнього колонтитула – 20 мм. 
Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. 

Текст, формули, таблиці, рисунки, діаграми, схеми розміщуються на сторінці в одній 

колонці. Відступ першого рядка абзацу – 5 мм, інтервал між рядками – одинарний. 
 

8. Матеріали набирають такими шрифтами: 

• УДК – 11 пунктів, курсив, вирівнювання тексту по лівому краю; 

• автори – 12 пунктів, напівжирний курсив вирівнювання тексту по лівому краю; 
• НАЗВА СТАТТІ – усі прописні літери, 12 пунктів, напівжирний вирівнювання тексту по 

центру; 

• анотація – 11 пунктів, напівжирний курсив вирівнювання тексту по ширині; 
• Ключові слова (5–12 окремих слів та/або у складі декількох словосполучень) – з 

вирівнюванням по ширині 

• основний текст – 11 пунктів, звичайний вирівнювання тексту по ширині; 
• слова Рисунок, Таблиця, Діаграма, Схема та їхні номери – 11 пунктів, курсив; 

 

Рис. 1. Зовнішній вигляд  
Таблиця 1. – Окремі характеристики  

 
• назви рисунків, таблиць, діаграм, схем – 11 пунктів, напівжирний, вирівнювання тексту 

по центру; 

• © Дьоміна А. К., 2018 – 12 пунктів, напівжирний курсив вирівнювання тексту по лівому 

краю; 

• заголовки в підрозділі – 11 пунктів, напівжирний, вирівнювання тексту по лівому краю. 
• ЛІТЕРАТУРА– 11 пунктів, напівжирний, вирівнювання тексту по центру; 

• Джерела в списку – 9 пунктів звичайним шрифтом, вирівнювання тексту по ширині; 

 
9. Усі рисунки, таблиці, діаграми повинні мати назви та номери (у випадку, коли в одному 

матеріалі міститься два і більше названих елементів): 

 Якщо після тематичного заголовка підпису наводиться розшифрування, то між ними 
ставиться двокрапка і розміщену далі розшифровку набирають шрифтом 9 пт, наприклад: 

Рис. 15. Дискове гальмо: 
1 – гальмівний диск; 2 – кліщовий 

механізм 

 

Також ілюстрації надаються у вигляді окремих файлів формату JPEG, TIFF (для 

растрових) або PSD (для растрових, виконаних у Photoshop), CDR (для векторних, 
виконаних в CorelDRAW). 

Написи на ілюстрації можливі двох видів: 1) написи на самій ілюстрації проти відповідних 

деталей; 2) позначення цифрами або літерами з виносом тексту написів у відповідний текст або  

під рисунком підпис. У статтях, призначених для кваліфікованого читача, немає потреби зберігати 
написи на ілюстраціях, тобто другий варіант є прийнятнішим. 

Написи набираються шрифтом Times New Roman, кегль 10 пт, накреслення світле, курсивне. 

Фотографії повинні бути чіткими і контрастними. Якщо на фотографіях потрібно вказати 
номери (позиції), то це виконується у програмі Photoshop. 



 
10. Назви та номери таблиць розміщується над таблицями, а рисунків, діаграм, схем – під 

ними. Відривати назви від зазначених елементів забороняється. Посилання в тексті на таблиці 

даються у скороченому вигляді: «табл. 1», – звичайним шрифтом. 

У статті тільки в разі нагальної потреби і в обмеженій кількості допускаються таблиці, 

розгорнуті по вертикалі (альбомна орієнтація). 

Таблиці набираються в Microsoft Word. 

Однакові за характером таблиці повинні бути оформлені одноманітно по всьому виданню 
(шрифти, лінійки, заголовки і графи, розбивка між рядками і т.д.). 

Таблиця має бути надрукована якомога ближче до першого посилання на неї в 

тексті. 
Якщо таблиця не вміщається на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною 

частиною таблиці справа надписують: «Продовження табл. 1» або «Закінчення табл. 1» 

 

11. Формули 

 При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних 
правил. 

 Графічні файли з формулами, графіками, рисунками, схемами та фотографіями повинні 

бути розташовані в тексті в рамці MS Word. Номер формули проставляється справа в кінці 

рядка, в круглих дужках, не виходячи на поле. Формули розташовуються на сторінці по 
центру. Між ними та текстом витримується інтервал в один рядок. 

 Вводяться вони в графічному редакторі «Equation Editor» для «Windows». Латинські літери 

та позначення величин (символи) набирають курсивом, українські та російські літери – 
тільки прямим шрифтом. 

 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під 

формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символа і 

числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають 
зі слова «де» без двокрапки. 

 Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної 

формули  потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не 
вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків 

плюс (+), мінус (–), множення (·) і ділення (:). 

 Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як 
його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки 

ставлять відповідно до правил пунктуації. 

 Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами 

пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова 
тексту, що передує формулі. 

 Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не відокремлені 

текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера. 
 Параметри редактора формул: 



 Забороняється розміщувати окремі об’єкти (ілюстрації, підрисуночні підписи, 

формули) у середині таблиці! 
 

12. ЛІТЕРАТУРА 
 обсяг – 7-20 джерел (за виключенням оглядових статей); 
 більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень та бути 

не старша 10 років; 

 (бібліографічний опис джерел, використаних при підготовці статті, мовою оригіналу), 

оформлений згідно зі стандартом ДСТУ 8302:2015.   
 

13. Всі бібліографічні описи джерел подаються мовою оригіналу. При посиланні на 

використану літературу потрібно зазначити назву використаного видання та (у квадратних дужках 
звичайним шрифтом) його номер у списку, наприклад: «...і визначаються тарифною схемою 

Прейскуранта 0–01 [2]». 

 
14. В переліку повинна вказуватись сучасна англомовна література з ретроспективою не 

більше 5 років. 

 

15. Інтервали між елементами матеріалу такі: 
• УДК – автори – 2; 

• автори – назва статті – 3; 

• назва статті – анотація – 2; 
• анотація – основний текст – 1; 

• основний текст –назва таблиці (верхній край рисунка, схеми, діаграми) –2; 

• назва таблиці – її верхній край (нижній край рисунка, діаграми, схеми – їхні назви)– 1; 

• нижній край таблиці (назва рисунка, діаграми, схеми) – основний текст –2: 
• основний текст – знак авторського права – 1; 

• основний текст – ЛІТЕРАТУРА – 1; 

• ЛІТЕРАТУРА – список літератури – 1. 

 

Якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою 

супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи 
ключові слова.  

 блок англійською мовою та латиницею – формат відповідає вимогам до оформлення статті: 

повний список (спів)авторів; відомості про (спів)авторів; назва статті; анотація; ключові слова.  

Розташовується по ширині сторінки після ЛІТЕРАТУРИ. 
 

References – транслітерований список літератури (латинськими літерами), стандарт APA. 

Подається після англомовної анотації. 
1. Транслітерований список літератури, відповідно до вимог наукометричних баз SCOPUS та 

Web of Science, є повним аналогом списку літератури і виконується шляхом транслітерації 

мови оригіналу латиницею. При цьому порядок і кількість джерел у списку літератури 
мають залишатися незмінними. Посилання на англомовні джерела не транслітеруються.  

2. Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА (American 

Psychological Association). 

3. Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55  «Про впорядкування транслітерації 
українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського 

алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян 

України латиницею в закордонних паспортах. Он-лайн транслітератор 
(http://translit.kh.ua/?passport)  

4. На сайті http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html можна безкоштовно скористатись 

програмою транслітерації російського тексту в латиницю з точки зору Правил 

транслітерації  Держдепартаменту США. 
 

 

http://www.apastyle.org/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF
http://translit.kh.ua/?passport
http://translit.kh.ua/?passport
http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html
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