Додаток 1
Правила оформлення та подання статей
до збірника наукових статей «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії»
Вимоги до оформлення статті: Текстовий редактор Microsoft Word, версія 2003, 2007,
2010. Всі поля по 20 мм, формат 210x297 мм, шрифт Times New Roman 14 пт, інтервал 1,5. Для
статті необхідно вказати УДК (ліворуч), а праворуч на тому ж рядку – ім'я та прізвище автора.
Нижче вказується науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, e-mail автора (по правому
краю). Після цього з нового рядка посередині великими буквами наводиться заголовок статті.
Під заголовком з абзацу наводиться анотація статті (близько 500 знаків) та ключові
слова (5 – 8 слів чи словосполучень) українською мовою (шрифт 10 пт, курсив). Нижче наводиться ім`я та прізвище автора, назва статті, анотація та ключові слова російською мовою
(шрифт 10 пт, курсив).
Після анотацій подається ім`я та прізвище автора, назва статті, реферат та ключові слова
англійською мовою (шрифт 10 пт, курсив).
Вимоги до реферату: обсяг 200 – 250 слів; інформативність (не містити загальних речень); оригінальність (не бути калькою анотації українською чи російською мовами); змістовність (відображати головний зміст статті та результати досліджень); структурованість (відповідати логіці опису результатів у статті).
Нижче наводиться текст статті. Таблиці та рисунки мають бути розміщені у тексті статті.
Рисунки мають бути виконані у чорно-білому форматі.
Список використаних джерел подається в кінці статті в алфавітному порядку і оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. До списку обов’язково повинна бути включена література
за останні п’ять років.
Нижче подається перелік посилань (References) (кирилиця транслітерується в латиницю) та його переклад англійською мовою, його необхідно оформляти згідно міжнародних
стандартів (наприклад, APA).
Посилання на джерела слід давати у прямокутних дужках [ ] із зазначенням порядкового
номера, а в окремих випадках і сторінок.
Автори подають окремим файлом особисті дані українською, російською та англійською мовами: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада,
державні звання та нагороди, повна адреса, контактний телефон, e-mail.
Рукописи, що не оформлені належним чином, не приймаються до публікації.
Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.
Статті перевіряються на наявність плагіату та проходять внутрішнє і зовнішнє рецензування.
Контакти: e-mail: progoik@physgeo.com
Офіційний сайт: http://goik.url.ph/
Технічний секретар – Машкіна Вікторія Вікторівна (кафедра фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна).

