Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування

Вимоги до оформлення статей для журналу
«Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»
До публікації приймаються не опубліковані раніше роботи відповідно до теоретичного та
прикладного профілю журналу. Рукопис, надрукований за допомогою Microsoft Word на аркушах
паперу формату А4 (210x297мм), подається українською мовою (відповідно – три анотації
українською, російською та англійською мовами). Шрифт Times New Roman 12 pt, інтервал 1,
орієнтація сторінки – книжкова, поля (мм): верхнє, нижнє, зовнішнє – 20, внутрішнє – 25. Обсяг –
5-10 сторінок, разом із таблицями, рисунками та списком літератури. Вартість однієї сторінки –
30 грн.
Структура статті повинна відповідати вимогам постанови Президії ВАК України від
15.01.03 № 7-05/1, тобто містити такі необхідні елементи:
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або
практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної
проблеми, на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття;
- формулювання цілей статі (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;
- висновки з даного дослідження та перспективи;
- література.
Рисунки (діаграми, фото та ін.) подаються у кольоровому або чорно-білому зображенні
разом із текстом у місцях посилань на них та в окремих файлах (*.bmp, *.jpg та ін.). Бажана
ширина рисунків 8,15 см або не більше 17 см для карт, схем та інших об'ємних матеріалів.
Прості формули та символи, що їх складають, набираються за допомогою редактора
формул, стиль – математичний (курсив), експлікація елементів формул – у підбір. Розмір формул
відповідно 12 і 10 pt. Формули нумерують, якщо у тексті є посилання на них, номер наводиться у
круглих дужках праворуч від формули, в кінці рядка, вирівнювання – праворуч. Формули
відокремлюють від тексту зверху та знизу одним інтервалом.
Усі фізичні величини подаються у системі СІ. Цілі частини від десяткової відокремлюється
комою.
Таблиці подаються у книжній орієнтації, фон таблиці іншим кольором не виділяють.
Бажана довжина таблиці не більше однієї сторінки, ширина 8,15 або 17см.
Список літератури наводиться у алфавітному порядку згідно ДСТУ ГОСТ 7.12.2006.
Окремим файлом подаються відомості про авторів (українською мовою):
- прізвище, ім'я та по батькові повністю;
- місце роботи (повна назва організації та її адреса);
- посада;
- науковий ступінь, вчене звання;
- номери контактних телефонів;
- e-mail.
До редакції журналу необхідно подавати:
1) статтю у двох примірниках (один – у форматі журналу);
2) експертний висновок про можливість опублікування;
3) витяг із протоколу засідання самостійного підрозділу університету чи іншої організації;
4) рецензію-рекомендацію;
5) диск із текстовими файлами (один із них – у форматі журналу), файлами рисунків.
Статті, які не відповідають указаним вимогам, не розглядаються.
Надіслані матеріали не повертаються.
Адреса редакції: Кафедра екології ІФНТУНГ, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ,
76019, тел. 0342 50 59 42(73). E-mail: yarad@inbox.ru

