
До уваги авторів 

Журнал “Геологія і геохімія горючих копалин” публікує загальнотеоретичні і методичні 
статті з усіх питань геології, геохімії, геотехнології, умов видобутку і комплексного викорис-
тання горючих копалин, геоекології, історії науки, а також персоналії. 

Друкуються лише наукові статті, які містять необхідні елементи: постановка проблеми в 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз 
останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення проблеми і на які спирається 
автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; 
формулювання цілей статті; виклад матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих нау-
кових результатів; висновки і перспективи подальших досліджень у вказаному напрямі.

До матеріалів додаються: акт експертної комісії, супровідний лист установи, у якій ви-
конано дослідження, відомості про всіх авторів (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, 
домашня адреса, номер телефону).

Статті до журналу приймаються українською, російською або англійською мовою. Об-
сяг – 0,5 авт. арк., в окремих випадках  – до 1 авт. арк. Текст набраний у Word, гарнітура 
Тіmes New Roman. Файл включає матеріал статті, викладений у такій послідовності: індекс 
УДК; українською мовою ім’я і прізвище автора, назва статті, повна назва та e-mail устано-
ви, де працює автор; резюме (5–10 речень), ключові слова; текст статті, список літератури; 
англійською мовою ім’я і прізвище автора, назва статті і резюме (15–20 речень). Резюме 
статті має бути максимально конкретним та інформативним, містити результати досліджень і 
висновки. Якщо стаття присвячена окремому родовищу, необхідно надати схематичну карту 
цієї території. Таблиці, рисунки і підписи до рисунків подають окремими файлами. Таблиці 
повинні мати тематичні заголовки, обов’язкові вертикальні графи, які повинні бути заповнені, 
заголовки граф (т. зв. шапка, або головка) мають відбивати їхній зміст. 

Список літератури (до 5 % обсягу рукопису) оформляють за абеткою і відповідно до 
сучасних вимог: 

– на видання одного-трьох авторів опис подають під авторським заголовком, напр.: 
Павлюк М. І., Медведєв А. П. Панкардія: проблеми еволюції. – Львів : Ліга-Прес, 2004. 

– 94 с. (для монографій); 
– на роботу чотирьох авторів – за основною назвою (ініціали та прізвища авторів вказу-

ють за косою рискою), напр.:
Комплекс геотермохімічних і геофізичних методів геологічного картування та пошуків 

вуглеводнів шельфових зон акваторій / І. І. Грицик, І. М. Куровець, В. Г. Осадчий, О. А. При-
ходько // Геодинамика и нефтегазоносные структуры Черноморско-Каспийского региона : тез. 
докл. IV Междунар. конф. “Крым – 2002” (Крым, Гурзуф, 9–14 сент. 2002 г.). – Симферополь, 
2002. – С. 54–55. (для статей і тез у журналах і збірниках); 

– на роботу п’яти і більше авторів – за основною назвою, при цьому ініціали та прізвища 
перших трьох авторів з додаванням словосполучення “і ін.” вказують за косою рискою, напр.:

Кореляція баденських сульфатних відкладів Наддністров’я / Т. М. Перит, А. В. Побе-
режський, М. Ясьоновський і ін. // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2004. – № 1. – 
С. 56–69. 

Посилання на літературу в тексті наводять в круглих дужках із зазначенням прізвища 
автора та року видання (якщо авторів три, то посилання подають за першим прізвищем із 
зазначенням “і ін.”) для видань під авторським заголовком або першого слова основної назви 
та року видання для видань з описом за основною назвою.

Кольорові рисунки подають у форматах *.cdr або *.tif (з розділеними шарами), незалежно 
від того, у якому редакторі їх виконували; фотографії і чорно-білі рисунки – у форматі *.tif 
(роздільна здатність не менше ніж  300 dpi). Колірна модель рисунків – CMYK; усі ефекти – 
конвертовані в бітові зображення. Чорний колір на рисунках виконується так: C = 0 %, M = 
0 %, Y = 0 %, K = 100 % [Black]. За розміром графічний матеріал із підписом до нього не 
повинен перевищувати формат робочого поля сторінки журналу (126x220 мм). 

Фізичні величини вказують в одиницях СІ. Символи, позначені латинськими літерами 
(крім хімічних елементів), набирають курсивом. 

Рукопис повинен відповідати редакційно-видавничим вимогам, бути перевіреним і під-
писаним автором, який відповідає за точність викладених фактів, даних, цитат, бібліографіч-
них довідок, написання географічних назв, власних імен і геологічних термінів.

Разом із двома видруками через два інтервали в редакцію подають електронну версію 
статті.

Редколегія залишає за собою право відбору, редагування і скорочення поданих матеріа-
лів. Рукописи авторам не повертаються.

105


