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Iнформацiя для авторiв журналу

При пiдготовцi статтi необхiдно дотримуватись таких вимог:
1. Рукописи подаються в одному примiрнику, надрукованi українською або англiйською
мовою на однiй сторонi аркуша через один iнтервал з широкими полями, старанно
вичитанi i розмiченi. Примiрник повинен бути оформлений вiдповiдно до зазначених
нижче вимог з обов’язковим пiдписом автора (усiх авторiв) статтi.
2. Стаття повинна включати:
(а) прiзвище та iнiцiали автора (авторiв) та назва установи, де виконана робота;
(б) назву статтi (якщо заголовок статтi довгий, то подати також його короткий
варiант, не бiльше 40 знакiв);
(в) iндекс УДК;

анотацiю (до 5 рядкiв);

(г) короткий вступ: постановку задачi, одержанi результати;
(д) формулювання одержаних автором нових результатiв i повне їх доведення, якi
ранiше нiде не були опублiкованi або поданi до розгляду в iнший журнал;
3. До (друкованого варiанту) статтi обов’язково додається електронний варiант, пiдготовлений у форматi LaTeX (*.tex) (та його копiя у форматi PDF) з дотриманням встановлених параметрiв та використанням вiдповiдного стильового файлу, (dnp-styleeng.sty або dnp-style-ukr.sty) журналу та макетного файлу (priklad-oform-statti.tex).
4. Адреса для листування:
(432) 50-89-48

e-mail: bulletin-ns.div@donnu.edu.ua,

телефони: +380

5. У випадку авторського колективу вказати прiзвище та e-mail того з авторiв, з ким
редколегiя може вести листування.
6. Файли прикладу оформлення статей та вимоги можна завантажити за адресою
http://donnu.edu.ua.
7. Статтi, пiдготовленi в порушення зазначених вимог, до розгляду редакцiйною колегiєю журналу НЕ приймаються.
8. Статтi до 1 та 2 випускiв (2017 рiк) приймаються до 20 вересня 2017 року.
Журнал у вiдкритому доступi розмiщується на сайтi журналу http://jvestnika.donnu.edu.ua та на сайтi бiблiотеки iм. В.I. Вернадського http://nbuv.gov.ua/.
Науковий журнал «Вiсник Донецького нацiонального унiверситету. Сер. А: Природничi науки» включено до перелiку наукових видань, в яких можуть публiкуватися основнi результати дисертацiйних робiт. Затверджено наказами Мiнiстерства освiти i науки
України № 793 вiд 04.07.2014 – Математика, механiка (фiзико-математичнi науки).
Реферативна iнформацiя вiдображається: – у загальнодержавнiй реферативнiй базi
даних «Українiка наукова» та публiкується у вiдповiдних тематичних серiях УРЖ «Джерело» (вiльний доступ до ресурсу на Web-серверi http://www.nbuv.gov.ua).
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