
Вимоги до оформлення наукових статей у науковому 
збірнику Національної академії сухопутних військ 
’’Збірник наукових робіт курсантів. Випуск 20м:
1. Виконуються українською мовою.
2. Обсяг до 8 сторінок, набрані у редакторі Microsoft 
Word шрифтом Times New Roman, кегль 10, без 
виставлення переносів, стиль -  normal (звичайний), 
інтервал між рядками -  одинарний. Формат аркуша -  
А5. Параметри сторінки: розмір полів: ліве -  1,9 см, 
праве -  1,9 см, верхнє ~ 1,5 см, нижнє -  2,0 см; 
сторінки без нумерації.
3. У правому верхньому куті зазначаються прізвище та 
ім’я автора (авторів) (великими літерами, шрифт 
напівжирний), назва організації (шрифт курсивний).
4. Назва доповіді друкується великими літерами, 
шрифт жирний, по центру аркуша, без переносів, 
відокремлюється від тексту одним вільним рядком 
зверху та знизу.
5. Прізвище та ініціали наукового керівника (вчений 
ступінь, звання) відокремлюється одним вільним 
рядком зверху та знизу.
6. Таблиці, малюнки, формули у тексті друкуються 
згідно зразка оформлення.
7. Заголовок ’’Література” друкується по центру 
аркуша, шрифт жирний.
8. Назва файлу зі статті має відповідати прізвищу 
першого автора латиницею, наприклад Boltsarivsky.doc.

Зразок оформлення наукової статті:

БОЛЦАРІНСЬКИЙ А РТЕМ 
Національна академія сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
АКУМУЛЯТОРА ТИСКУ ПІДЙОМНО- 

ВРІВНОВАЖУВАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ БМ 9А52

Науковий керівник -  канд. фіз.-мат. наук; доц. Б.З. Цибуляк

Для забезпечення стабільної швидкодії, виконання 
технологічних процесів на зразки озброєння 
встановлюються допоміжні технічні засоби.

Таблиця 1 
Т ехнічні дані____________

Параметр Значення

Рис. 1. Принципова електрична схема пристрою 
на базі мікроконтролера Arduino NANO

Г = Т1 + Т2, (і)

Висновки. Виготовлено експериментальну модель 
системи автоматичного контролю та реєстрації тиску 
газорідинного акумулятора тиску БМ 9А52 під управлінням 
мікропроцесорної системи Arduino NANO з можливістю 
відображення і запису даних, а також світлової та 
звукової сигналізації аварійних режимів, розроблено 
необхідне програмне забезпечення.

Література
Список використаної літератури оформлюється відповідно 

до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання» з урахуванням правок 
(код УКНД 01.140.40).

Організаційний комітет:
Голова організаційного комітету: НАНІВСЬКИЙ Роман 
Антонович, кандидат технічних наук, доцент, начальник 
науково-організацій і юго відділу; 
члени організаційного комітету:
ГУЛ ИМ А Олександр Петрович, кандидат історичних 
наук, заступник начальника факультету бойового 
застосування військ з навчальної та наукової роботи -  
начальник навчальної частини;
ТАРАНЕЦЬ Сергій Вікторович, доктор філософії з 
історії та археології, заступник начальника факультету 
ракетних військ і артилерії з навчальної та наукової роботи 
-  начальник навчальної частини;
НЕЧЕПУРЕНКО Андрій Олександрович, заступник 
начальни ка Інституту морально-психологічного 
забезпечення з навчальної та наукової роботи -  начальник 
навчальної частини;
БАРАНОВ Андрій Вікторович, заступник начальника 
факультету підготовки спеціалістів бойового 
(оперативного) забезпечення з навчальної та наукової 
роботи -  начальник навчальної частини; 
секретар організаційного комітегу: РОМАНЧУК 
Володимир Михайлович, помічник начальника науково- 
організаційного відділу.

Просимо надати пропозиції щодо кандидатур 
для включення до складу галузевої конкурсної 
комісії до 25 січня 2022 року, вказавший напрям 
(напрями) з 6 (шести) зазначених в даному 
повідомленні, в якому (яких) доцільно призначити 
до роботи в склад комісії визначену посадову особу.
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Шановні курсанти, студенти 
та науково-педагогічні працівники!

Інформуємо Вас, що відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 05.11,2021 
№ 1179 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та 
внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти 
і науки України від 24.11.2020 № 1457” в Національній 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного у період з лютого по квітень 2022 року 
буде проводитись другий тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузі "Військові науки”.

Передбачається робота секцій за наступними 
напрямами:
1. Державна безпека.
2. Безпека державного кордону.
3. Військове управління (за видами збройних сил).
4. Забезпечення військ (сил).
5. Озброєння та військова техніка.
6. Історія війн та воєнного мистецтва.

Умови проведення конкурсу
У конкурсі можуть брати участь студенти 

(курсанти), які здобувають вишу освіту за освітнім 
ступенем бакалавра, магістра, а також студентські 
(курсантські) колективи (до 2 осіб) під керівництвом 
одного наукового керівника закладу вищої освіти.

Від закладу вищої освіти на конкурс може 
подаватися не більше трьох наукових робіт з напряму.

Подані роботи повинні бути завершеними 
науковими (науково-технічними) роботами студентів 
(курсантів), що відображають результати самостійно 
проведених досліджень з актуальних питань військової 
науки. Наукові роботи студентів, які є тематичним 
продовженням робіт, поданих на конкурс у попередні 
роки, розглядаються за умови наявності в них не 
більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

Всі представлені роботи повинні бути пошуковими 
за своїм характером, не мати нагород НАН України та 
органів державної влади, інших конкурсів.

Автори наукових робіт, які пройдуть перший етап 
другого туру конкурсу, будуть запрошені галузевою 
конкурсною комісією на підсумкову науково-практичну 
конференцію, яка відбудеться у квітні 2022 року. 
Автор наукової роботи, який не брав участі у 
підсумковій конференції, не може бути претендентом 
на нагородження.

Наукові роботи подаються на конкурс в 
друкованому вигляді та на електронних носіях.

Вимоги до оформлення конкурсних робіт
Наукові роботи повинні бути оформлені відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 
18,04.2017 №605 "Про затвердження Положення про 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 
з галузей знань і спеціальностей".

Вимоги до оформлення наукової роботи
виконується українською мовою; 
текст друкується шрифтом Times New Roman, 

міжрядковий інтервал 1,5; кегль 14, аркуш формату 
А4, поля: ліве -  ЗО мм, праве -  10 мм, верхнє і нижнє -  
по 20 мм;

обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен 
перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та 
переліку літературних джерел;

наукова робота повинна мати титульну сторінку (на 
ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, 
вступ, розділи, висновки, список використаної 
літератури та анотацію, в якій зазначено актуальність, 
мету, завдання, використану методику дослідження та 
загальну характеристику роботи;

наукова робота обов’язково має містити посилання 
на джерела інформації у разі використання ідей, 
тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового 
керівника, назва закладу вищої освіти замінюються 
відповідним шифром (шифр не більше двох слів), 

креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, 
повинні бути скомпоновані на аркуші формату АЗ 
або А4.

До кожної наукової роботи додаються:
у окремому запечатаному конверті із зазначенням 

шифру роботи: відомості про автора (авторів) та 
наукового керівника із рішенням конкурсної комісії 
щодо рекомендації участі роботи у другому турі 
конкурсу з галузі "Військові науки" (підпис голови, 
печатка закладу вищої освіти);

за наявності: в актах впровадження результатів 
роботи -  прізвища, ініціали автора (авторів) та 
наукового керівника, найменування закладу вищої 
освіти замінюються шифром;

оптичний диск із файлами: наукової роботи, 
відомостей про автора та наукового керівника або 
вислати на e-mail: nov@asv.gov.ua. Тема повідомлення: 
Другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузі ’’Військові науки".

До уваги учасників конкурсу!
Надані на конкурс роботи будуть оцінюватися за 

наступними показниками: 
актуальність проблеми; 
новизна та оригінальність ідей; 
використані методи дослідження; 
теоретичні наукові результати; 
практична направленість результатів

(документальне підтвердження результатів роботи);
рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації;
ступінь самостійності роботи; 
якість оформлення; 
наукові публікації.

Кращі наукові роботи можуть бути опубліковані у 
вигляді наукових статей у науковому збірнику "Збірник 
наукових робіт курсантів. Випуск 20", який щорічно 
видається в Національній академії сухопутних військ 
(червень 2022 року).

Дря публікації статей необхідно додатково подати 
(до 15 травня 2022 року)

1. Друкований варіант статті,
2. Витяг з протоколу засідання кафедри щодо 

схвалення матеріалів статті.
3. Рецензію на статтю за підписом провідного 

науковця у визначеній галузі.
4. Акт експертизи про можливість опублікування 

матеріалів у пресі та інших засобах масової 
інформації.

5. Електронний варіант статті (e-mail, CD, DVD).

Додаткову інформацію щодо проведення Конкурсу 
можна отримати:
за. телефоном: (032) 258-44-76; 638-44-76 (фарлеп); 
0630606239 (РОМАНЧУК Володимир Михайлович); 
або на веб-сайті Національної академії сухопутних 
військ: www.asv.gov.ua (розділ "Наука", підрозділ 
"Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 
з гатузі "Військові науки"").

У випадку порушення вимог оформлення конкурсної 
роботи конкурсна комісія має право відхилити її від 
участі в конкурсі (із зазначенням причин).

Наукові роботи конкурсу приймаються до 15 лютого 
2022 поку (за поштовим штемпелем) за адресою: 
Науково* організаційний відділ, Національна академія 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 
вул Героїв Майдану, 32, м. Львів, 79026,

mailto:nov@asv.gov.ua
http://www.asv.gov.ua



