ГІРНИЧИЙ ВІСНИК

Інструкція для авторів

Видавництво: ДВНЗ “Криворізький національний університет”, науково-дослідна частина
Адреса: вул. Пушкіна, 44, м. Кривий Ріг, Україна, 50002
Сайт: http://iomining.in.ua/

1

ГІРНИЧИЙ ВІСНИК

Інструкція для авторів

Загальні вимоги:
Для публікації в журналі «Гірничий вісник» приймаються статті,
представлені (мовою оригіналу) в електронній формі, надісланій на адресу
(editor@iomining.in.ua) або в роздрукованій формі надісланій на адресу, що
вказана в нижньому колонтитулі та на сайті журналу http://iomining.in.ua.
Мови статей – українська, російська, англійська, французька, німецька.
Параметри сторінки:
Верхнє
2,5 см
Праве
2,5 см
Нижнє
2,5 см
Ліве
2,5 см
Перепліт
0.
Колонтитули:
верхній
1,9 см
нижній
1,9 см.
Шрифт Times New Roman. Розмір шрифту – 11, інтервал – одинарний,
абзац – 0,7 см. Орієнтація книжкова. Обсяг статті – від 4 до 6 сторінок,
заповнених повністю.
Структура статті:
Перший рядок - наводиться індекс УДК, розмір шрифту – 11 заголовними
літерами, вирівнювання зліва.
Через 5-6 пт з вирівнюванням зліва подаються ініціали, прізвище автора(ів)
заголовними літерами; розмір шрифту – 11, науковий ступінь (д-р техн.
(економ.) наук, канд. техн. наук; доктори техн. наук або кандидати техн. наук,
через кому якщо їх декілька), посада (проф., доц., аспірант, викладач, ст.
викладач та ін., розмір шрифту – 11).
Наступний рядок - місце роботи, вирівнювання зліва.
Через 5-6 пт з вирівнюванням зліва подається назва статті заголовними
літерами, розмір шрифту – 11, жирний, без переносу слів у назві. Наприкінці
назви статті крапка не ставиться.
Наступний рядок – через 5-6 пт з вирівнюванням по ширині подається
анотація мовою статті, розмір шрифту – 9, абзац – 0,7 см. Обсяг 250-300 слів,
ключові слова 6-8 слів.
Окремо після статті подається блок інформації, до якого входить УДК,
прізвище, ініціали автора(ів), назва статті, анотація. Уся інформація подається
на трьох мовах, розмір шрифту – 9. Вирівнювання по ширині тексту. Прізвище,
ініціали автора(ів) виділити жирним шрифтом.
Анотація (250-300 слів, 1800-2107 знаків без пробілів) подається на мовах
оригіналу, українській, англійській та повинна мати такі елементи: мету,
методи, наукову новизну, практичну значимість, результати, ключові
слова. Анотація не повинна повторювати назву статті.
Зазначений блок інформації до обсягу статті не входить.
Стаття – розмір шрифту – 11, нежирний, абзац – 0,7 см, міжрядковий
інтервал – одинарний. Текст статті виконується з переносами (замовляються
“автоматично”).
Якщо є перелік, то після двокрапки (:) починати з нового рядка без тире, з
маленької літери, у кінці крапка з комою (;), друга та інші рядки свого переліку
подаються без абзацу.
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Нумерацію переліків використовують тільки тоді, коли в тексті на них є
посилання. При цьому використовують літери а, б, ..., а потім цифри 1, 2, ... .
Перед абзацом ніякі позначки не ставляться.
Посилання на використані джерела наводять у квадратних дужках [1], [1-3]
або [1, с.20].
Вимоги до основного тексту статті:
У статті повинно бути відображено: постановка проблеми в загальному
вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз
останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання зазначеної
проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання мети статті
(постановка завдання); викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження і
перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
У зв’язку з цим у статті обов’язково повинні бути виділені жирним
шрифтом розміром 11 підзаголовки в такій редакції:
Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями.
Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій,
де закладені основи вирішення даної проблеми, на які спирається автор;
виділення невирішених раніше деяких частин загальної проблеми, яким
присвячується дана стаття.
Постановка задачі. Формулювання мети статті (постановка завдання).
Викладення матеріалу та результати. Повне обґрунтування отриманих
наукових результатів.
Висновки та напрямок подальших досліджень. Висновки з даного
дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.
Вимоги до матеріалів статті
Рисунки повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word (або скановані з
належною якістю) та вставлені в текст. Номер рисунку (рис. 1. – жирним
шрифтом), назву, пояснювальні дані виконувати розміром шрифту 9, як і цифри
по осях графіків.
Посилання на рисунки: “рис. 1. ..”, які показано на рис. 1, рис. 1а, рис. 2б”
(літери а, б - курсивом).
Підрисунковий текст може бути розміщено під рисунком або справа від
нього з відступом від тексту зверху та знизу (5-6 пт) залежно від його розміру.
У кінці підрисункового тексту крапки не ставити.
Умовні позначення для рисунку розміщуються під ним або на його полі.
Номери позицій на самому рисунку або кривих на графіках подавати
курсивом, а також по тексту статті, де на них є посилання, та в підрисунковому
тексті.
Якщо рисунок невеличкий, його обтікають текстом, при цьому ширина
тексту повинна бути не меншою 40 мм. Дозволяється угруповувати рисунки
для ущільнення тексту статті.
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Приклад:

Рис. 1. Прилади для інженерно-геологічних умов стабільності моніторингу відкритих гірничих робіт

Формули та рівняння виконуються звичайним текстом. Якщо є
символьний знак, то за допомогою таблиці символів.
Складні та об’ємні формули виконуються в редакторі формул Equation.
Розміри:
Звичайний –
Великий індекс –
Малий індекс –

11
8
6

Великий символ – 11
Малий символ –
11

Формули та рівняння розташовуються безпосередньо після тексту, де на
них є посилання. Порядковий номер формули – рівняння справа, а сама
формула – посередині сторінки. Нумеруються тільки ті формули, на які є
посилання в тексті. Перед формулою двокрапка не ставиться. Розшифровка
формул виконується суцільним текстом.
Одиниця вимірювань ставиться в кінці тексту перед написанням формули.
Розшифровки формул починаються зі слів “де” – рівняння зліва, без
двокрапки.
Дотримуватись правил синтаксису при виконанні тексту з формулами.
При написанні дробової формули бажано використовувати косу лінію для
ущільнення тексту.
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Приклад:
З урахуванням апроксимації та проведення інтегрування в (6), отримаємо


nσ   λ Z
a2 
Z


I λs Z   s e 
I 0,λ Z ln  1  2   2a  arctg  ,
4
a
Z 




де а – радіус дискового джерела ультразвуку.

(6)

Таблиці. Розмір шрифту – 9. Номер таблиці – вирівнювання справа.
Через один інтервал – назва таблиці без крапки в кінці.
Назва і графи (колонки) – вирівнювання по ширині без правого та лівого
обрамлень.
Заголовки колонок починати з великої літери, підзаголовки – з малої.
Колонки не нумеруються, якщо на них немає посилань у тексті.
Колонки “№ пп” або “№ зп“ та “Одиниця вимірювань” виключаються.
Якщо необхідна нумерація найменувань параметрів та ін., то в графі “Назва”
ставиться порядкова цифра з крапкою, а далі з великої літери йде необхідний
текст, позначення, символ (без коми між ними), потім через кому (,) – одиниця
вимірювань.
Фон колонок, рядків, клітин не передбачати. Товщина ліній однакова,
нежирна.
Посилання в тексті: “табл. 1” або “які наведено в табл. 1”. Крапку в кінці
тексту колонок, рядків не ставити.
Приклад:
Таблиця 1
Результати вимірювання якості подрібнення
Дільниця
вибухового блоку

Коефіцієнт
міцності, f

Вміст фракцій, % у межах крупності, мм
0 -200

Експериментальна

12-14

55,62

Контрольна

12-14

49,75

Експериментальна

12-14

53,03

Контрольна

12-14

49,66

201-400

401-800

Першотравневий кар'єр
28,91
14,1
29,7

17,91

Ганнівський кар'єр
27,61
16,54
27,85

18,58

801-1200

>1200

Розмір середнього
куска, мм

1,28

0,09

238

2,37

0,27

273

2,46

0,36

257

3,3

0,61

280

Список літератури. По закінченні статті наводиться “Список літератури”
розмір шрифту – 11, без абзацу, через 5-6 пт від верхнього та нижнього рядків
курсивом.
Починати перелік літератури з абзацу, розмір шрифту – 9, прізвище,
ініціали – жирно, міжрядковий інтервал – одинарний, другий та інші рядки
переліку подавати без абзацу. Нумерація літератури подається не автоматично.
Кількість посилань не менше 15. Перші 5 посилань – бажано на авторів
фахових видань КНУ.
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Приклад:
Список літератури
1. Борисов А. А. Механика горных пород и массивов. М., Недра, 1980. – 360 с
2. Горная энциклопедия / Гл. ред. Е.А. Козловский; Ред.кол.: М.И. Агошков, Н.К. Байбаков, А.С. Болдырев и др. М.: Сов. Энциклопедия. Т.3. Кенчан - ОРТ. 1987, 592с.
3. Ульф Линдер. Горное дело и строительство – Особые инновации: RCS, Atlas Copco Rock Drills AB, SE-701 91
Örebro, Sweden. – 2011 - №1, - С. 20-22.
4. Кононенко М.Н. Современная техника на рудниках мира, http://www.rudana.in.ua/showanalit_9.htm.
5. Гірничорудна справа України в мережі Інтернет [Текст]: довідник / О.Є. Хоменко, Г51 М.М. Кононенко, О.Б.
Владико, Д.В. Мальцев – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 288 с. – Рос. мовою.
6. Картозия Б.А., Федунец Б.И., Шуплик М.Н. и др. Шахтное и подземное строительство: Учебн. для вузов – 3-е
изд., - М: Издательство Московского государственного горного университета, 2003.-Т.1.-723с., Т.2.-815с.
7. Малахов Г.М. Управление горным давлением при разработке рудных месторождений Криворожского бассейна. —
К.: Наук. думка, 1990. — 200 с.
8. Моделирование контактной задачи с помощью программы ANSYS: учеб.-метод. пособие. / А.Н. Лукьянова. –
Самара; Самар. гос. техн. ун-т, 2010. - 52 с.: ил. 49.
9. Савостьянов А.В., Клочков В.Г. Управление состоянием массива горных пород. – К.: УМК ВО, 1992. – 276 с.
10. Баклашов И.В., Картозия Б.А. Механика горных пород. – М.: Недра, 1975. — 271 с.
11. Управление состоянием массива горных пород : учеб. пособие / Н.К. Клишин, К.З. Склепович, С.И. Касьян,
О.Л. Кизияров ; мин-во образования и науки Украины. ДонГТУ. Алчевск : ДонГТУ, 2011. 289 с. : ил. ISBN 978-966-310251-1.
12. Зубко С. А. Внедрение смесительно-зарядной и доставочной техники для эмульсионного взрывчатого вещества
"Украинит" на горнодобывающих предприятиях Украины / С. А. Зубко, В. В. Русских, А. В. Яворский, Е. А. Яворская //
Геотехнічна механіка. - 2013. - Вип. 111. - С. 37-48.

Ви можете завантажити зразок оформлення статті.
Перелік супроводжувальних документів.
Редакція залишає за собою право вибору статей для публікації в журналі.
Відповідальність за зміст статті несе автор.
Надані матеріали не повертаються.
Статті, які не відповідають вимогам редакції, не розглядаються.
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