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Шановні колеги!

Біолого-природничий факультет Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка готує до друку чергове видання колективної монографії (том 3) «HEALTH
AND NUTRITION. HUMAN HEALTH: REALITIES AND PROSPECTS»
Колективна монографія присвячена висвітленню теоретичних та практичних результатів
досліджень з проблем здоров’я та харчування в контексті екологічних проблем сучасності.
Публікація статей у колективній монографії англійською мовою.
Заповнення заявки за такою формою є обов’язковим для всіх учасників!
ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання
E-mail
Поштова адреса для відправлення матеріалів
Контактний телефон (бажано мобільний)
Назва статті у колективній монографії

Вимоги до оформлення статей у колективній монографії:
1. Параметри сторінки: ліве, праве, верхнє та нижнє поле – 20 мм.
2. Формат паперу – А4, шрифт – Times New Roman (кегль 12 пт, інтервал 1,0). Обсяг статті від 10
до 15 сторінок (не менше 20000 знаків), для оглядових статей – 15-20 сторінок.
3. Абзац – 1,2 мм, вирівнювання тексту по ширині сторінки.
4. Нумерація сторінок – тільки олівцем у верхньому правому куті сторінки (в електронному
варіанті сторінки статті не нумеруються!).
5. Таблиці, графіки, рисунки, фотографії, діаграми повинні мати назву, нумеруються і
подаються по тексту статті з посиланнями на них. Формат ілюстрацій не повинен
перевищувати розміри аркуша А4. Формули мають бути виконані за допомогою редактора
формул.
6. Список літератури складають за алфавітним порядком (їх позначають цифрами у квадратних
дужках) і подають у кінці статті. У джерелах літератури необхідно наводити прізвища всіх

авторів цитованих статей, не скорочуючи їх перелік, повну назву статті, загально прийняту
скорочену назву часопису, том, номер і сторінки. Назви книг (монографій, збірників праць),
дисертацій, авторефератів та патентів тощо слід наводити повністю. Не можна посилатися на
неопубліковані матеріали.
Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань.
Список літератури слід подавати двома окремими блоками:
Блок 1 (Література) – список літератури мовою оригіналу. Бібліографічний список (не
менше ніж 10 позицій з обов’язковими посиланнями у тексті), оформляється за стандартом ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила
складання» (lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf).
Блок 2 (References) – той самий список літератури, але англійською мовою. Прізвища
авторів та назви видавництв наводяться згідно з однією з міжнародних систем транслітерації.
Транслітерація з української на англійську здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту
латиницею» (http://www.slovnyk.ua/services/translit.php).
Правильний опис використаних джерел у списках літератури є запорукою того, що
цитовану публікацію буде враховано під час визначення індексу цитування.
Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника статті колективної
монографії (наприклад, P.Petrenko.docx). Стаття має бути набрана на комп’ютері
(редактор Microsoft Word 2007 або пізніші версії з розширенням docx).
Статті до колективної монографії приймаються до 20 березня 2018 року.

Порядок розміщення матеріалів статті у колективній монографії
Назва статті (англійською мовою)
Ініціали і прізвище (а)
автора (ів) – англ. мовою
Повна назва установи
та її адреса, країна
е-mail
Резюме (англійською мовою: прізвище (а) автора (ів), назва статті, текст резюме, від 1000 до
1500 знаків з пробілами).
Ключові слова (до 10 слів).
Для оглядових статей передбачаються такі розділи:
Постановка проблеми, мета дослідження, виклад основного матеріалу, висновки, література
Для статей експериментального характеру передбачаються такі розділи:
Вступ, мета дослідження, матеріал і методика досліджень, результати дослідження та їх
обговорення, висновки, література.
Оформлення тексту
Всі умовні позначення, а також літери грецького та інших алфавітів, необхідно виразно
віддрукувати відповідними знаками або написати від руки.
Малюнки і текстові таблиці слід нумерувати арабськими цифрами, в порядку першої згадки
писати скорочено: мал.1, табл. 1 і т.д. Якщо малюнок один чи таблиця одна, то в тексті
зазначається: таблиця, малюнок. Посилання на літературу подається у квадратних дужках за
номерами у списку літератури відповідно до блоку 1.
В разі відступу від зазначених вимог рукописи не прийматимуться до розгляду. Статті,
що не відповідають тематиці колективної монографії, будуть відхилені.

Вартість друку статті у колективній монографії:
Вартість друку статті у колективній монографії становить із розрахунку – 40 грн за одну
сторінку, (для іноземних учасників – 3 €).
Статті до колективної монографії надсилати за адресою: e-mail: monographic.vol3@gmail.com
Кошти за друк статті у колективній монографії
відправляти поштовим переказом на адресу:
82100, м. Дрогобич, вул. Шевченка 23,
біолого-природничий факультет, Хом’як Галина Михайлівна
З додаткових питань звертатися за тел. :
067-275-31-99 – Стахів Василь Іванович
097-441-95-74 – Ковальчук Галина Ярославівна
Всю відповідальність за зміст інформації, що подається в колективній монографії,
несуть автори!
Оргкомітет буде вдячний за розповсюдження цього листа зацікавленим особам.

