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Шановні колеги! 
Оголошується прийом статей  

  до фахового наукового журналу  
категорії Б з технічних наук 

 
 

 

 

 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ: 

Для опублікування статті у науковому фаховому журналі 
«Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки» № 2 
за 2023 рік необхідно до 31 травня 2023 року (включно): 
• Заповнити довідку про автора за 
посиланням або за QR-кодом 
• На електронну адресу 
tech@journals.ksauniv.ks.ua надіслати 
статтю, оформлену згідно з вказаними 
вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного 
внеску. 
 

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, 
розміщуються у віснику на платній основі. Оплата 
здійснюється тільки після отримання автором(-ами) 
підтвердження від редактора рішення редакційної 
колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу 
здійснює анонімне рецензування статей та перевірку на 
наявність плагіату, після чого автори отримують 
реквізити для оплати публікаційного внеску. 
 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: 

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне 
рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. 
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за 
допомогою програмного забезпечення 
StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. 

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-

ОКУПАНТА: 

Забороняється цитування в тексті та внесення до 
бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані 
російською мовою в будь-якій країні, а також джерел 
іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії 
та білорусі. 
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ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ: 

Після отримання підтвердження 
від редколегії про прийняття 
статті до публікації надаються 
реквізити для сплати 
публікаційного внеску. 

Вартість публікації становить 
700 гривень (за 12 сторінок). 
Кожна додаткова сторінка 
сплачується окремо у розмірі 
40 гривень. 

За бажанням автор статті може 
замовити собі друкований 
примірник журналу. Вартість 
друкованого примірника – 800 
гривень, які необхідно сплатити 
додатково до публікаційного 
внеску. 

Електронна версія журналу буде 
розміщена на сайті до 31 липня 
2023 р. 

Друкована версія журналу буде 
відправлена авторам статей, які 
замовлять друкований 
примірник, до 31 серпня 2023 р. 

Підтвердження проведеної 
оплати (відскановану квитанцію 
або її фотографію) автор 
надсилає в електронному 
вигляді на e-mail 
tech@journals.ksauniv.ks.ua. 

Зразок оформлення назви 
електронних файлів: 
Шевченко_І.І._стаття, 
Шевченко_І.І._квитанція. 

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ: 
 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології; 
 Системний аналіз; 
 Харчові технології; 
 Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні 
технології. 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

Стаття оформляється у текстовому редакторі 
Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5). 

Поля: верхнє, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 
1,5 cм. Сторінки не нумеруються. Абзац – 1,25 см. 

Текст оформлюється у такому порядку: 
1. Індекс УДК. 
2. Назва статті (всі великі літери). 
3. Прізвище та ініціали автора (-ів).  
4. Науковий ступінь і вчене звання, посада, місце 

роботи.  
5. Номер ORCID (зазначається обов'язково), 

Scopus-Author ID, Researcher ID (зазначається 
при наявності індексованих публікацій у 
Scopus/Web of Science). 

6. Анотація та ключові слова українською і 
англійською мовами з перекладом назви і 
прізвищ автора(ів) обсягом не менше 
1800 друкованих знаків. 

7. Основний текст статті.  
8. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно 

арабськими цифрами. Примітки до таблиці 
даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються 
знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій 
центруються. 

9. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями 
сірого кольору) «вмонтовуються» в основний 
текст статті і даються додатково у вигляді 
окремих файлів в одному з таких форматів: 
TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR. 

10. Перелік цитованої літератури укладається за 
порядком посилання у тексті. Слово 
«Література» виділяється жирним шрифтом. 
При оформленні списку літератури слід 
дотримуватися вимог Національного стандарту 
України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. 
Загальні положення та правила складання». 

11. Наприкінці статті розміщується транслітерована 
і перекладена англійською версія літератури 
(References), оформлена згідно з угодами APA 
(American Psychological Association). 
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ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 
УДК 664.661.2:005.591.6 

 

АНАЛІЗ НЕТРАДИЦІЙНОЇ БОРОШНЯНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

 

Дзюндзя О.В. – кандидат технічних наук,  

доцент кафедри інженерії харчового виробництва 

Херсонського державного аграрно-економічного університету 

ORCID ID: 0000-0002-1996-7065 

 

Важливим завданням фахівців харчової галузі є виробництво безпечної, якісної 

та корисної продукції. Відповідно до тенденцій зростає кількість алергічних 

захворювань викликана не засвоюваністю певних харчових сполук, зокрема, глютену. 

(обсяг анотації не менше 1800 символів із пробілами) 

Ключові слова: борошно, циаклія, хлібобулочні вироби, безглютенове борошно. 

 

Dzyundzya O.V., Zvaholska K.M. Analysis of non-traditional flour raw materials for 

the production of bakery products 

An important task of food professionals is the production of safe, high quality and 

useful products. According to the trends, the number of allergic diseases caused by the 

indigestion of certain food compounds, in particular, gluten, is growing. 

(обсяг анотації не менше 1800 символів із пробілами) 

Key words: flour, tsiaklia, bakery products, gluten-free flour. 

 

Хлібобулочні вироби – продукт, що входить до щоденного раціону більшості 

населення світу, однак існують різноманітні захворювання і як наслідок виникає 

потреба в перегляді сировини для виробництва. Так, наприклад, щороку збільшується 

кількість хворих на целіакію, яким протипоказано через алергічну реакцію на білок 

(гліадин) вживання продуктів які їх містять [1, с. 277–281]. 
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