Вимоги до оформлення статей для журналу
«Екологічнабезпека та збалансованересурсокористування»
До публікаціїприймаються не опублікованіранішероботивідповідно до теоретичного та
прикладного профілю журналу. Рукопис, надрукований за допомогоюMicrosoftWord на
аркушахпаперу формату А4 (210x297мм), подаєтьсяукраїнськоюмовою (відповідно – три
анотаціїукраїнською, російською та англійськоюмовами). Шрифт TimesNewRoman 12 pt, інтервал
1, орієнтація сторінки – книжкова, поля (мм): верхнє, нижнє, зовнішнє – 20, внутрішнє – 25. Обсяг
– 5-10 сторінок, разом ізтаблицями, рисунками та списком літератури. Вартістьоднієїсторінки –
30 грн.
Структура статтіповинна відповідативимогам постановиПрезидії ВАК Українивід
15.01.03 № 7-05/1, тобтомістититакінеобхідніелементи:
постановка
проблеми
в
загальномувигляді
та
їїзв'язокізважливиминауковимиабопрактичнимизавданнями;
- аналізостанніхдосліджень і публікацій, в якихзапочаткованорозв'язанняданоїпроблеми, на
якіспирається автор;
виділенняневирішенихранішечастинзагальноїпроблеми,
котримприсвячуєтьсяозначенастаття;
- формулюванняцілейстаті (постановка завдання);
виклад
основного
матеріалудослідження
з
повнимобґрунтуваннямотриманихнауковихрезультатів;
- висновки з даногодослідження та перспективи;
- література.
Рисунки (діаграми, фото та ін.) подаються у кольоровомуабочорно-біломузображенні
разом із текстом у місцяхпосилань 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 іншихоб'ємнихматеріалів.
Простіформули та символи, щоїхскладають, набираються за допомогою редактора
формул, стиль - математичний (курсив), експлікаціяелементів формул - у підбір. Розмір формул
відповідно 12 і 10 pt. Формулинумерують, якщо у тексті є посилання на них, номер наводиться у
круглих
дужках
праворучвідформули,
в
кінці
рядка,
вирівнювання
праворуч.Формуливідокремлюютьвід тексту зверху та знизу одним інтервалом.
Усіфізичнівеличиниподаються у системі СІ. Цілічастинивіддесятковоївідокремлюється
комою.
Таблиціподаються у книжнійорієнтації, фон таблицііншимкольором не виділяють. Бажана
довжинатаблиціне більшеоднієїсторінки, ширина 8,15 або 17см.
Список літератури наводиться у алфавітному порядку згідно ДСТУ ГОСТ 7.12.2006.
Окремим файлом подаютьсявідомостіпроавторів (українськоюмовою):
- прізвище, ім'я та по батькові повністю;
- місцероботи (повнаназваорганізації та її адреса);
- посада;
- науковийступінь, вченезвання;
- номериконтактнихтелефонів;
- e-mail.
До редакції журналу необхідноподавати:
1) статтю у двохпримірниках (один - уформаті журналу);
2) експертнийвисновок про можливістьопублікування;
3) витягіз протоколу засіданнясамостійногопідрозділууніверситетучиіншоїорганізації;
4) рецензію-рекомендацію;
5) диск ізтекстовими файлами (один із них - у форматі журналу), файлами рисунків
Статті, які не відповідаютьуказанимвимогам, не розглядаються.
Надісланіматеріали 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.

