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Міжнародний науково-технічний журнал „Світлотехніка та Електроенергетика” включено до 
списку спеціальних видань ВАКу України з технічних наук. У журналі друкуються результати 
досліджень і оглядів у області світлотехніки та електроенергетики. 
Статті оформляються відповідно до вимог ВАК України (постанова президії ВАК України №7-05/1 від 

15.01.2003 р.; Бюл. ВАК України №1, 2003): 
Постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; виділення невирішених проблеми; 
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу; висновки. 
 

Правила оформленная та поданная рукописів у фаховий журнал  
„Світлотехніка та Електроенергетика” 

До редакції подаються: 
1. Електронний варіант статті;         3. Одна рецензія підписана доктором наук; 
2. Один примірник статті у роздрукованому вигляді;      4. Відомості про автора. 
Структура статті: 

До збірника приймаються статті українською або російською мовами.  
1. УДК (14 шрифт, Times New Roman, напівжирний, курсивом); 
2. Список авторів – ім’я, по-батькові, прізвище, науковий ступінь, місце роботи (12 шрифт); 
3. НАЗВА СТАТТІ (14 шрифт, напівжирний, великими літерами, курсивом); 
4. Анотація (12 шрифт, курсивом); 
5. Вступ; 
6. Розділи статті (12 шрифт); 
7. Висновки (12 шрифт); 
8. Література (10 шрифтом); 
9. НАЗВА СТАТТІ українською/російською та англійською мовами (12 шрифт, великими літерами); 
10. Ім’я, по-батькові, прізвище, усіх авторів українською/російською та англійською мовами (12 шрифт); 
11. Анотація статті українською/російською та англійською мовами (12 шрифт, курсив). 

Текст повинен розміщуватись через 1 інтервал. Поля зі всіх сторін по 25 мм. 
В тексті не повинно бути колонтитулів та нумерації сторінок. Малюнки (у форматі JPEG) та 

таблиці повинні бути розміщені по тексту. Формули повинні бути виконані у редакторі формул 12 
шрифтом без курсиву (посередині, нумерація з правого краю сторінки). Рукопис повинен бути ретельно 
відредагований і підписаний всіма авторами. 

Статті надсилати до кафедри „Світлотехніка та джерела світла” Харківської національної 
академії міського господарства проф. Назаренко Леоніду Андрійовичу, (к.612) тел. (057) 707-31-15, 
Пархоменко Олені Михайлівні (к.612), тел. (057) 707-32-42, e-mail: Lnazarenko@ksame.kharkov.ua 
(ХНАМГ, каф. „Світлотехніки та джерела світла”, вул. Революції, 12, м. Харків, 61002). 
 

Зразок 

УДК 628.917 (14 шрифт) 
 
В. І. Куліш, докт. техн. наук, І. А. Іщенко, інж. (12 шрифт) 
Харківська національна академія міського господарства (12 шрифт) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМПИ ДРЛ  
 

 Розглянуті основні характеристики та властивості…(12 шрифт) 
 

 Текст статті (12 шрифт) 
 
 Література (10 шрифт) 
 Ім’я, по-батькові, прізвище,усіх авторів українською/російською та англійською 
мовами (12 шрифт) 
 Анотація статті українською/російською та англійською мовами (12 шрифт, 
курсив). 
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