Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів
Technical service of agriculture, forestry and transport systems
Вимоги до публікацій
Загальні положення
1. “Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів” – міжнародний
науковий журнал.
Поряд з основним завданням збору інформації журнал виконує також організаційні й координуючі
функції:
- координацію науково-технічних робіт в області технічного сервісу агропромислового, лісового
та транспортного комплексів;
- організацію конференцій, симпозіумів;
- організацію робіт зі створення баз даних та експертних систем в області технічного сервісу агропромислового, лісового та транспортного комплексів;
- організацію зв'язків й обміну інформацією між фахівцями в міжнародному масштабі.
2. В журналі містяться статті, що висвітлюють питання наступних рубрик журналу:
- технічного сервісу машин та обладнання;
- технологій та засобів діагностування машин та обладнання;
- проблем використання паливно-мастильних матеріалів, альтернативних видів палив та змащувальних матеріалів;
- проблем надійності та відновлення техніки та обладнання;
- енергозабезпечення та енергозбереження;
- проблем транспорту та транспортних технологій;
- системотехніки і технологій лісового комплексу;
- галузеві проблеми економіки.
3. Головними вимогами до статті є новизна й повнота інформації.
Наукові статті повинні включати структурні підрозділи відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК
України”.
Статті теоретичного змісту повинні включати викладення (можливо у формі додатка до статті) для
оцінки наукової новизни публікації.
Статті експериментального напрямку повинні містити повну інформацію про методику, умови
проведення й результати експерименту.
Статті технологічного профілю повинні містити опис технології настільки, наскільки це можливо.
У випадку неможливості розкриття "ноу-хау", повинні бути вказівки на спосіб одержання необхідної докладної інформації.
4. Всі статті рецензуються відкритим резензуванням на предмет відповідності тематиці й вимогам до рівня. В той же час, всю відповідальність за зміст статей несуть автори.
5. В зв'язку з міжнародним характером журналу й виданням його на Україні можливе подання
статей на українській, російській, англійській мовах.
Стаття подається до редакції журналу в двох формах:
- роздрукована в 2-х екземплярах звичайною поштою;
- у вигляді файлу на електронному носії звичайною поштою або по електронній пошті:
Стаття представляється на аркушах формату А4 (210 × 297).
Поля: ліве − 30 мм, праве − 20 мм; верхнє − 25 мм; нижнє − 25 мм.
Статті повинні бути повністю підготовлені за допомогою редактора Word for Windows 6.0 або
більш пізньої версії. Рисунки, фотографії і графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Положення
об’єкту − "в тексте". Не дозволяється для створення ілюстрацій використати вбудований в Word for
Windows графічний редактор, а також не допускається використання окремих елементів графіки (ліній) у
тексті. Не дозволяється подання рисунків, таблиць чи інших додаткових матеріалів у вигляді окремих файлів.
Вимоги до набору матеріалу
Порядок розташування матеріалу статті:
- Назва статті прописними буквами (Times New Roman, 12, жирний).
- Прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю) (Times New Roman, 12, жирний).
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- Назва організації (повне) (Times New Roman, 8).
- Контактна електронна адреса авторів статті.
- УДК (індекс за Універсальною десятковою класифікацією).
- Анотація мовою статті – це стисле, але точно сформульоване поставлення задачі і основні результати.
- Ключові слова
- Текст статті.
Текст статті не повинен перевищувати 8 - 10 сторінок згідно вимог, мінімальна кількість
сторінок – 3.
Для набору тексту статті використати шрифт Times New Roman, 12, Symbol, 14 (грецькі букви).
Структура тексту статті
Вступ
У вступі наводяться:
- поставлення проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на
які спирається автор;
Постановка проблеми
Формулюється мета статті.
Результати дослідження
У цьому розділі викладаються основні матеріали дослідження та повним обґрунтування отриманих наукових результатів.
Висновки
Розділ містить нові відомості, отримані авторами статті, їх теоретичне та практичне значення, перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Література
Перелік літературних джерел складається за чергою посилань у тексті мовою оригіналу згідно з
діючим ДСТУ 7.1:2006 та вимогами ВАКу України (Бюлетень ВАКу України. – 2008. - №3. – С. 8-13).
Посилання на неопубліковані праці не допускаються. Наприклад:
1. Аулін В.В. Закономірності взаємодії робочих органів ґрунтообробних машин з ґрунтом в процесі
його обробітку / В.В. Аулін, А.А. Тихий // Вісник інженерної академії України. – 2011.– № 2 – С. 144-149.
Список літератури не повинен перевищувати 20 джерел.
В кінці статті на окремій сторінці подається:
Подається розширена анотація англійською мовою (200-250 слів) з вказанням постановки задачі,
шляхів її вирішення та основних результатів. Анотація англійською мовою може не співпадати з анотацією
на мові статті. Крім того анотація англійською мовою містить назву статті, прізвища авторів та ключові
слова.
References
Наводиться транслітерований на латиницю список літератури (допомогa див. translit.ru). Транслітерований список літератури не повинен перевищувати 20 назв. Наприклад:
1. Aulіn V.V., Tikhii A.A. Zakonomіrnostі vzaemodіi robochikh organіv gruntoobrobnikh mashin z
gruntom v protsesі jogo obrobіtku, Vіsnyk іnzhenernoi akademіi Ukraini, 2011, No 2, pp.144-149.
Для назв таблиць використати шрифт Times New Roman, 10, жирний. Наприклад:
Таблиця 1
Причини і характер зносу, а також можливі методи їх усунення
Контактуюча часТип і характер
Причини зносу і можливі методи їх усунення
тина різця
зносу
Для підрисуночних підписів використати шрифт Times New Roman, 8, жирний. Рисунок розміщується посередені сторінки. Підпис під рисунками виду:
Рис. {порядковий номер} − {підпис рисунка}
а − {підпис};
б − {підпис}

142

Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів
Technical service of agriculture, forestry and transport systems
Для набору формул використовувати лише редактор формул Microsoft Equation 3.0. Розташовувати формули по центру, нумерація − по правому краю. Порядок перерахування змінних формули − за
порядком їх подання у формулі. Наприклад:
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k1  k 2  cos  0


(1)

де k 1 , k 2 − коефіцієнти податливості матеріалів валу і втулки;

 0 − напівкут контакту між валом і втулкою;
 − максимальний зазор у спряженні.
Як стилі використовувати:
- Teкст, Функція, Числа, Стр. греческие, Пр. греческие: Times New Roman, звичайний
- Переменная: Times New Roman, курсив
- Символ: Symbol
- Матрица-вектор: Times New Roman, жирний
Розміри:

Обычный  12 pt; Крупный индекс  7 pt; Мелкий индекс  5 pt;
Крупный символ  18 pt; Мелкий символ  12 pt.

Всі символи в тексті повинні бути створені за допомогою редактора формул починаючи з одного
символа. Використання символів інших шрифтів може призвести до невідповідності відображення символів між авторським варіантом статті та редакційним. В цьому випадку за точність друку статті редакція відповідальності не несе. Увага! Редактор формул MathType є комерційним продуктом, що не відноситься до стандартного складу редактора Microsoft Word for Windows та володіє власним набором шрифтів, яки не входять у перелік шрифтів системи.
Рукопис статті, підписаний авторами, супроводжується:
- експертним висновком;
- відомостями про авторів: прізвище, ім'я, по батькові, поштовий індекс й адресу для переписки,
місце роботи й посаду, телефон, E-mail.
- рецензією доктора наук , фахівця з тематики статті.
До тексту статті без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні правки. Якщо кількість помилок більше 9 на одну сторінку, стаття буде повернена на виправлення автору (авторами).
Виправлену та підписану коректуру слід повернути до редакції на протязі двох днів після її отримання.
Оплата публікації
Публікація безкоштовна
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