Iнформацiя для авторiв журналу
“Доповiдi Нацiональної академiї наук України”
Редакцiя журналу приймає для публiкацiї повiдомлення, що мають мотивоване представлення дiйсного члена або члена-кореспондента НАН України з вiдповiдної спецiальностi.
До статтi додається супровiдний лист органiзацiї, в якiй виконано дослiдження.
Журнал друкує не бiльше трьох повiдомлень одного автора на рiк. Це правило не поширюється на дiйсних членiв та членiв-кореспондентiв НАН України.
У разi додаткового рецензування та переробки статтi датою надходження вважається
дата одержання редакцiєю її остаточного тексту. Прохання редакцiї про переробку не означає, що стаття прийнята до друку; пiсля переробки вона знову розглядається редколегiєю.
При вiдмовi в публiкацiї роботи редколегiя залишає за собою право не повертати автору
один екземпляр статтi.
Повiдомлення публiкуються українською, росiйською або англiйською мовою. Автор
зазначає рубрику, в якiй має публiкуватися повiдомлення, iндекс за Унiверсальною десятковою класифiкацiєю; свою поштову i електронну адресу, номер телефону.
Обсяг повiдомлення не повинен перевищувати восьми сторiнок журналу (включаючи
список лiтератури — до 15 поз., таблицi, рисунки — до 4). Текст має бути набраний через
1,5 iнтервала, розмiр шрифту 14 пт.
Фiзичнi величини наводяться в одиницях СI. Наукова термiнологiя повинна вiдповiдати
“Росiйсько-українському словнику наукової термiнологiї” (Київ: Наук. думка. — Т. 1—3. —
1994, 1996, 1998).
Резюме (обсягом ≈1800 знаків) подаються українською, росiйською та англiйською
мовами з ключовими словами (обов’язково вказати написання прiзвищ та iнiцiалiв, назву
статтi та органiзацiї (органiзацiй) трьома мовами, e-mail).
Списки лiтератури (мовою оригiналу та в перекладi на англiйську мову) складаються
в порядку посилання в текстi (оформлення лiтературних джерел див. в останнiх номерах
журналу). При цитуваннi опублiкованої в журналi статтi необхiдно вказувати присвоєний
цифровий iдентифiкатор об’єкта (doi).
Файл статтi подається у форматi .doc. Рисунки потрiбно подавати окремими файлами:
фото i складнi графiки зберiгати у форматi .eps, .tif, .jpg, .bmp, .png, простi графiки можна
подавати у .doc або .xls, .xlsx. Для iмен файлiв використовувати зрозумiлi короткi назви,
набранi латинськими лiтерами.
Статтi подаються безпосередньо до редакцiї або надсилаються на електронну пошту
dopovidinanu@gmail.com
Номери журналу викладаються у вiдкритому доступi щомiсяця на сайтi
http://dopovidi-nanu.org.ua
Адреса редакцiї: Київ, вул. Терещенкiвська, 3, тел. (044) 235-12-16.
Автор може передплатити номер журналу, в якому надруковано його статтю, у
вiддiленнi зв’язку “Укрпошти” (iндекс 74137), а також у агенцiї “Укрiнформнаука”
(e-mail: innovation@nas.gov.ua; тел./факс: +38(044)288-03-46).

