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-

Стаття, що подається до публікації, повинна мати такі
необхідні елементи, передбачені вимогами до наукових статей:
постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор;
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким
присвячується стаття;
формування цілей статті (постановка проблеми);
викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших наукових пошуків у
цьому напрямі.
Основні структурні елементи статті:
1. Індекс УДК
2. Інформація про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь,
учене звання, посада, місце роботи без скорочень. Максимальна
кількість співавторів – не більше трьох.
3. Назва статті (українською, російською та англійською мовами).
4. Анотація (українською, російською та англійською мовами).
5. Основний текст статті.
6. Висновки.
7. Список використаних джерел.
Загальний обсяг статті повинен складати не менше 4 сторінок, але не
перевищувати 10 стор. Стаття оформлюється у текстовому редакторі, формат
фалу DOC або RTF, шрифт Arial, розмір 14, міжрядковий інтервал 1, абзац –
1,25 см, вирівнювання тексту по ширині.
Формат сторінки – А4, поля – по 20 мм, сторінки не нумеруються, без
колонтитулів.
Таблиці лише у книжковому форматі. Ілюстрації повинні бути чорно-білі
та мати чітке зображення всіх деталей. У текстовий редактор об’єкти (графіки,
схеми, рисунки та інше) вміщати як зображення (рисунки jpeg).
Список використаних джерел оформлюється згідно з останніми
вимогами ВАК України.
Рукопис подавати у наступному форматі:
- один примірник роздрукованої статті, підписаний на останній сторінці
авторами;
- електронний варіант статті та диску CD-RW, або надіслати на
електронну адресу ibc_1931@ukr.net з приміткою у темі листа
«Conference-2015» ;
- внутрішня рецензія;
- експертний висновок.
За рішенням редакційної ради кращі наукові статті будуть розміщені у
фаховому виданні - збірнику наукових праць «Луб’яні та технічні культури».

