2,5 см

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ СТАТТІ НА КОНФЕРЕНЦІЮ “КОРОЗІЯ-2020”
1. Текст статті українською або англійською мовою обсягом 4-6 повних сторінок
формату А4 (210х297 мм) потрібно підготувати на комп'ютері в редакторі Microsoft Office Word
(формат файлу *.doc або *.docx).
2. Розміри полів:

ліве – 3,0 см
праве – 2,0 см
верхнє – 2,5 см
нижнє – 2,5 см.
Гарнітура Times New Roman; через 1,0 інтервал; абзацний відступ – 1,25 см.
3,0 см

3. Порядок розміщення матеріалу:
* безпосередньо під верхньою границею посередині друкуються Імена та ПРІЗВИЩА авторів (font 12, bold, italic);
* пропустивши рядок, посередині – великими літерами НАЗВА СТАТТІ (font 12, bold);
* пропустивши рядок, посередині малими літерами друкується Назва організації, нижче Адреса (font 11, italic);
* пропустивши 2 рядки, аналогічними шрифтами подаються прізвища авторів, назва статті та
назва організації англійською мовою;
* пропустивши 2 рядки – розширена АНОТАЦІЯ (до 250 слів) англійською мовою (font 10),
а також КЛЮЧОВІ СЛОВА, які подаються з нової лінійки (font 10, italic);
* далі, пропустивши 2 рядки, – основний текст статті (font 11);
* НАЗВИ РОЗДІЛІВ – посередині великими літерами (font 11, bold), проміжок між розділами
– 1 рядок;
* Рисунки та Таблиці повинні бути вставлені в текст статті, для нумерації слід
використовувати арабські цифри: Рис. 1, Таблиця 1;
* підписи до рисунків подаються знизу посередині (font 10) мовою оригіналу та англійською;
* усі підписи всередині рисунків слід подати англійською мовою;
* підписи до таблиць – над таблицею також мовою оригіналу та англійською (font 10, bold),
текст таблиці – font 10;
* у формулах слід уникати, по змозі, субіндексів, рисок, тильд, зірок тощо; для позначення
величин вживати букви тільки латинської та грецької абеток. Всі символи треба пояснити в
тексті. Не застосовувати індекси у вигляді початкових букв якогось слова, а заміщати їх на
цифри (наприклад, а0 замість апоч);
* фізичні величини вказуються в одиницях СІ, користуючись міжнародними позначеннями
(латинськими літерами);
* у кінці статті подаються ВИСНОВКИ та ЛІТЕРАТУРА;
* цитовану літературу треба обмежити тільки найважливішими працями. Список літератури
подають у порядку посилання в статті мовою оригіналу (font 10) за зразком:
Хома М. С., Івашків В.Р., Дацко Б. М. Вплив сірководню на корозійно-електрохімічні
властивості сталі 20 з покривами на основі цинку та алюмінію / Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2018. –
№ 3. – С. 136–141. (Для журнальних статей, до 3-х авторів).
Chlorinated rubber paints for corrosion prevention of mild steel: A comparison between zinc
phosphate and polyaniline pigments/ A. Sakhri, F.X. Perrin, E. Aragon, S. Lamouric, A. Benaboura //
Corrosion Science. – 2010. – Vol. 52. – P. 901–909. (Для журнальних статей).
Ведь М.В., Сахненко М.Д. Каталітичні та захисні покриття сплавами і складними оксидами:
електрохімічний синтез, прогнозування властивостей. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2010. – 272 с. (Для
монографій).

4.
Файли
статей
слід
надіслати
на
електронну
адресу
оргкомітету
corrosion2020.lviv@gmail.com або corrosion2020@ipm.lviv.ua (рисунки потрібно представити
окремими файлами у графічних форматах tif або jpg).

2,0 см

5. Неякісно підготовлені матеріали доповідей у збірник включатися не будуть!

2,5 см

