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Українська

Загальні відомості
Засновник журналу – Національна академія наук України в особі Інституту термоелектрики.
Журнал задумано як спеціалізований журнал з термоелектрики для концентрації інформації з
термоелектрики, зручності читачів і кваліфікованого рецензування статей.
Журнал випускається видавництвом Інституту термоелектрики. У діяльності журналу активно бере
участь Міжнародна термоелектрична академія, члени якої входять до складу міжнародної
редакційної колегії.
Журнал видається трьома мовами – англійською, російською, українською.
Журнал видається з 1993 року по чотири екземпляри на рік. За цей час популярність журналу
значно зросла – він розповсюджується в 40 країнах світу. Обсяг журналу – 100 сторінок формату А4.
Рецензенти журналу – висококваліфіковані спеціалісти з термоелектрики, у більшості члени
Міжнародної термоелектричної академії.
Загальна кількість виданих до 2012 року номерів журналу – 77.

З 2013 року показники журналу значно покращилися:
1. Журнал включено:
– до найбільшої універсальної реферативної міжнародної бази даних Scopus. Це дозволяє
визначити якість наукової продукції вчених – індекс цитування,
– до бази даних наукової електронної бібліотеки Російської федерації (РИНЦ), що є основою для
використання вченими Росії своїх публікацій при написанні та захисті десертацій. Реферується
Всеросійським інститутом наукової інформації (ВИНИТИ) Російської академії наук,
– до списку видань Вищої атестаційної комісії, публікації яких використовуються при написанні та
захисті десертацій.
2. З 2013 року кількість номерів журналу в рік збільшується з 4 до 6. Кожен номер – 100 сторінок
формату А4.
3. Видається електронна версія журналу. Це дає моживість в мінімальні терміни довести до читача
найновішу інформацію з термоелектрики.
4. Електронна версія журналу кольорова.
5. Публікація статтей – безкоштовна. Доступ до електронної версії журналу – безкоштовний.
Журнали розміщуються на сайті http://www.jt.cv.ua.
6. Рецензентами журналу є провідні спеціалісти з 25 країн світу, в першу чергу, члени Міжнародної
термоелектричної академії. Час рецензії статті, зазвичай, до 2-х тижнів.
7. Якісне оформення статтей та позитивні рецензії дають можливість опублікувати статтю протягом
1-2-х місяців після її надходження до редакції.

Що публікується в журналі
Журнал «Термоелектрика» висвітлює результати
фундаментальних і прикладних досліджень і розробок
за наступними основними напрямками
· Загальні проблеми: перспективи термоелектрики, огляди, питання історії.
· Теорія: термоелектричних ефектів, термоелектричних матеріалів, термоелектричних перетворювачів енергії,
термоелектричних приладів і пристроїв.
· Матеріалознавство: властивості термоелектричних матеріалів, методи проектування термоелектричних
матеріалів та покращення властивостей термоелектричних матеріалів.
· Технології: термоелектричних матеріалів, перетворювачів енергії (модулів), термоелектричних виробів.
· Конструювання: методи конструювання перетворювачів енергії (модулів), методи конструювання
термоелектричних виробів, комп'ютерні методи проектування в термоелектриці, результати конструювання
термоелектричних виробів.
· Метрологія і стандартизація: методи й устаткування для визначення властивостей термоелектричних матеріалів,
методи й устаткування для визначення властивостей термоелектричних перетворювачів енергії (модулів), методи й
устаткування для випробувань термоелектричних виробів, стандарти в термоелектриці.
· Надійність: теорія надійності термоелектричних елементів і систем, методи випробування на надійність,
обладнання для випробування на надійність, результати випробувань на надійність.
· Термоелектричні вироби: модулі охолодження, генераторні модулі, термоелектричні холодильники термостати і
кондиціонери, термоелектричні генератори, термоелектричні прилади вимірювальної техніки, інші термоелектричні
вироби.
· Дискусії по опублікованих в журналі матеріалах чи інших виданнях.
· Інші теми, що мають відношення до термоелектрики.
· Новини: персоналії, огляди матеріалів конференцій, семінарів, виставок; нові книги і збірники, дисертації;
інформація Міжнародної термоелектричної академії, презентації термоелектричних організацій, підготовка фахівців з
термоелектрики, реклама.

Періодичність видання щорічно

Номер журналу

Електронна версія

Паперова версія

1

15 березня

25 березня

2

15 травня

25 травня

3

15 липня

25 липня

4

15 вересня

25 вересня

5

15 листопада

25 листопада

6

15 січня
наступного року

25 січня
наступного року
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Рецензування
Рецензентами журналу “Термоелектрик а” є 50 експертів з
термоелектрики з 25 країн світу.
Статті на рецензію направляються експертам, кваліфікація яких
найкращим чином відповідає тематиці статей.
Час на рецензію надісланих редакцією статей – до двох тижнів.
При наявності у рецензента суттєвих зауважень рецензія
направляється авторам з пропозицією внести необхідні правки.
Виправлена стаття направляється на рецензію для отримання
остаточної позитивної рецензії.
Час повторної рецензії теж до двох тижнів.
Статті, які не отримали позитивної рецензії, авторам не повертаються і
зберігаються в архіві видавництва. Конфіденційність змісту цих статей
гарантується видавництвом.

Правила оформлення статей
Статті повинні відповідати профілю журналу. Зміст статей повинен бути чітким, стиснутим, без повторів.
В редакцію направляють електронні версії статей.
Текст статей повинен бути набраним у текстовому редакторі не нижче MS Word 6.0/7.0.
Параметри сторінки: «зеркальні поля» верхнє поле – 2,5 см, нижнє поле – 2,0 см, всередині – 2,0 см, ззовні –
3,0 см, від краю до колонтитула верхнього – 1,27 см, нижнього – 1,27 см.
Графічні матеріали, фотографії подаються кольоровими, як виняток чорно-білими, у форматах .opj чи .cdr,
допускається у форматах .jpg чи .tif. За бажанням автора таблиці і частина тексту також можуть бути
кольоровими.
Статті подаються англійською мовою для англомовних авторів. Для російськомовних та україномовних
авторів статті подаються англійською мовою і, відповідно, російською чи українською. Формат сторінок А4.
Кількість сторінок – не більше 12. За узгодженням з редакцією число сторінок може бути збільшено.
Для пришвидшення публікації статті просимо дотримуватися наступних правил:
· у верхньому лівому куті першої сторінки статті – індекс УДК;
· ініціали та прізвища авторів – з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 12 пт, міжрядковий
інтервал 1,2 вирівнювання по центру;
· назва організації, адреса (вулиця, місто, індекс, країна) – з нового рядка на 1 см нижче ініціалів та
прізвища авторів шрифтом Times New Roman розміром 11 пт, міжрядковий інтервал 1,2 вирівнювання по
центру;
· назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, заголовними літерами напівжирним шрифтом
New Roman розміром 12 пт, міжрядковий інтервал 1,2 вирівнювання по центру. Назва статті повинна бути
конкретною і в той же час по можливості короткою;
· анотація разміщується на 1 см нижче назви статті шрифтом Times New Roman розміром 10 пт, курсивом,
міжрядковий інтервал 1,2 вирівнювання по ширині російською та англійською мовами;

· ключові слова розміщуються нижче анотації шрифтом Times New Roman розміром 10 пт,
міжрядковий інтервал 1,2 вирівнювання по ширині. Мова ключових слів відповідає мові анотації. Заголовок
«Ключові слова» - шрифт Times New Roman розмір 10 пт, напівжирний;
· основний текст статті розміщується на 1 см нижче анотації з абзацу 1 см, шрифт Times New Roman
розмір 11 пт, міжрядковий інтервал 1,2, вирівнювання по ширині;
· формули набирають у редакторі формул шрифтами: Symbol, Times New Roman. Розмір шрифтів:
«звичайний» - 12 пт, «великий індекс» - 7 пт, «малий індекс» - 5 пт, «великий символ» - 18 пт, «малий символ»
- 12 пт). Формула розміщується по тексту, вирівнюється по центру и не повинна займати більше 5/6 ширини
рядка, нумерація формул у круглих дужках зправа;
· розмірності всіх величин, які використовуються у статті, представляються у системі СІ, а
використовувані символи повинні бути пояснені;
· малюнки розміщуються по тексту. Малюнки и фотографії повинні бути чіткими и контрастними; осі
графіків – паралельними до країв листа, усуваючи тим самим можливість появи зсуву кутів при
масштабуванні;
· таблиці розміщують по тексту. Ширина таблиці повинна бути на 1 см менше ширини рядка. Над
таблицею вказують її порядковий номер, вирівнювання по правому краю. Нумерація таблиць по всьому
тексту статті наскрізна. Назва таблиці розміщується під її номером, вирівнювання по центру;
· список литератури приводять у кінці статті. Посилання на літературу вказують по тексту у квадратних
дужках. Послідовність джерел у списку літератури повинна відповідати порядку їх згадування у тексті .
Нижее приведено приклади різних посилань на літературу
Журнальна стаття: автор (спочатку прізвище, потім ініціали), назва статті назва журналу, номер
випуску, рік, номер сторінки (першої та останньої сторінки статті).
Книга: автор (спочатку прізвище, потім ініціали), назва книги, номер тому чи видання, місто, де була
видана, видавництво,рік, число сторінок.
Патент: Bengen M.E., German Patent Appl. OZ 123, 438, 1940; German Patent 869,070, 1953, Tech. Oil
Mission Reel, 143,135, 1946.
Якщо у джерелі більше одного автора, то вказують всі прізвища та ініціали. Не використовуйте
скорочення “та інші”.

Документи до статті
До статті додається:
лист з клопотанням про публікацію (від організації, де виконувалася робота чи від автора статті);
відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові російською та англійською мовами;
повна назва та поштовий індекс установи, де працює автор; вчений ступінь; посада; номер
телефону; електронна пошта;
кольорове, чи, як виняток, чорно-біле фото автора (авторів). Якщо авторів більше двох, їх фото не
додаються;
заява автора такого змісту:

Ми, що нижче підписалися, (прізвища авторів) передаємо засновникам та
редколегії журналу “Термоелектрика” право на публікацію статті (назва
статті ) англійською, російською та українською мовами. Ми
підтверджуємо, що дана публікація не порушує авторських прав інших
осіб та організацій.
Дата

Підписи авторів
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Виберіть необхідний Вам номер журналу і перейдіть до його перегляду

Паперова версія з 2013 року
Бажаючі отримати паперову версію журналу заповнюють приведений нижче бланк:
Бланк-замовлення на передплату Журналу «Термоелектрика»
________________________________________________________________________
(прізвище, і’мя, по батькові)
Прошу оформити передплату на журнал № ________________________________________
(підписка на 201___г., кількість екземплярів)
Я перерахував ____________________________________________US$ (Euro)
Направте журнал за адресою: _________________________________________
_________________________________________________________________________
Мій телефон: ______________________

Fax: ______________________

E-mail: ____________________________
Вартість передплати за 6 номерів складає 90 $.
вартість пересилки річної передплати (6 номерів) 36 $ що у сумі складає 126 $.
Оплата в Euro €
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW-YORK, SWIFT: BKTRUS 33, correspondent account 04 094 040, “Ukrsotsbank”,
UKRSUAUX “Ukrsotsbank”, Kiev, account 39018925085 “Ukrsotsbank”, Kiev, vul. Kovpaka, 29, Ukraine, for Institute of Thermoelectricity, account
25303000000007.
Оплата в US $
DEUTSCE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW-YORK, SWIFT: BKTRUS 33, correspondent account 04 094 040, “Ukrsotsbank”,
UKRSUAUX, “Ukrsotsbank”, Kiev, account 39018925085, “Ukrsotsbank”, Kiev, vul. Kovpaka, 29 Ukraine, for Institute of Thermoelectricity, account
25303000000006.
Дата ______________

Підпис __________________

Заповнений бланк направте на електронну пошту jt@inst.cv.ua

Паперова версія до 2013 року
Щоб ознайомитися з абстрактами та першими сторінками статей, опублікованих в 1993 - 2012 роках,
скористайтеся сайтом http://www.jt.cv.ua. Виберіть необхідну Вам статтю чи журнал і заповніть бланк:
Бланк-замовлення на передплату Журналу «Термоелектрика»
________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)
Прошу оформити передплату на ________________________________________
(назва статті, номер журналу, рік, кількість екземплярів чи
номер журналу, рік, кількість екземплярів)
Я перерахував ____________________________________________US$ (Euro)
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