
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 до-
слiдження.

Журнал друкує не бiльше трьох повiдомлень одного автора на рiк. Повiдомлення
дiйсних членiв та членiв-кореспондентiв НАН України друкуються без обмежень.

У разi додаткового рецензування та переробки статтi датою надходження вважаєть-
ся 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 або росiйською мовою. Автор зазначає
рубрику, в якiй має публiкуватися повiдомлення, iндекс за Унiверсальною десятковою
класифiкацiєю; в кiнцi повiдомлення наводить повну назву органiзацiї, де виконане до-
слiдження, свою поштову i електронну адресу та номер телефону. Кожний примiрник
повiдомлення має бути пiдписаний автором.

Обсяг повiдомлення не повинен перевищувати шести сторiнок журналу (вклю-
чаючи список лiтератури — до 15 поз., таблицi, рисунки — до 4).

Фiзичнi величини наводяться в одиницях СI. Наукова термiнологiя повинна вiдпо-
вiдати «Росiйсько-українському словнику наукової термiнологiї» (Київ: Наук. думка. –
Т. 1–3. – 1994, 1996, 1998).

Резюме українською, росiйською та англiйською мовами подаються на окремiй
сторiнцi (обов’язково вказати написання прiзвищ та назву статтi трьома мовами).

Рукопис та рисунки (на окремiй сторiнцi) слiд надсилати у двох екземплярах.
Текст має бути пiдготовлений методом комп’ютерного набору та роздрукований на
бiлому паперi через 1,5 iнтервала на однiй сторонi аркуша, розмiр шрифту 14 пт.

Електронну версiю статтi автор надсилає на вимогу редакцiї безпосередньо при пiд-
готовцi вiдповiдного номеру журналу до друку (термiн узгоджується в редакцiї). Файл
статтi подається у форматi LATEX2ε та з результатом трансляцiї у dvi- чи pdf-файл.
Текст у файлi повинен точно вiдповiдати надрукованому тексту. Рисунки по-
трiбно записувати окремими файлами у вихiдному форматi та у форматi .eps. Для
iмен файлiв використовувати зрозумiлi короткi назви, набранi латинськими лiтерами
(для статтi — прiзвище першого автора, для рисункiв — rys1, rys2 i т.д.). Статтi, що не
мiстять математичних формул, можна подавати в форматi Word.

Список лiтератури складається в порядку посилання в текстi; оформлення лiте-
ратурних джерел повинно вiдповiдати вимогам журналу (див. списки лiтератури в
останнiх номерах журналу).

Коректура статей авторам не надсилається.

Адреса редакцiї: Україна, 01601, Київ, вул. Терещенкiвська, 3, тел. (044) 235–12–16

Автор може передплатити номер журналу, в якому надруковано його стат-
тю, у вiддiленнi зв’язку «Укрпошти» (iндекс 74137), а також у агенцiї “Укр-
iнформнаука” (e-mail: innovation@nas.gov.ua; тел./факс: +38(044)239–64–57).
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