"Науковий вісник Східноєвропейського (колишнього Волинського)
національного університету імені Лесі Українки", видається серіями, у то у
числі серія "Географічні науки". Він є затверджений Ваком як фахове видання.
Обсяг статті не більше 12 сторінок.
Прошу при аналізі останніх публікацій по темі дослідження вказати хто, що
конкретно зробив по цій темі і невирішені питання. Все інше дотримуйтеся
вимог Ваку.
Прошу надіслати мені особисто електронною поштою
- текст статті,
- копію квитанції про перерахунок коштів,
- відомості про автора (авторів),
- заскановану зовнішню рецензію за підписом кандидата чи доктора наук,
- а також якщо аспірант надсилає свою особисту статтю ще й рецензію
наукового керівника.
З повагою, відповідальний секретар серії "Географічні науки" Лажнік
Володимир Йосипович.
“Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки” є в переліку наукових фахових видань України, у яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук. Журнал має
такі розділи: “Фізико-математичні науки”, “Хімічні науки”, “Біологічні науки”, “Фізична культура і спорт”,
“Географічні науки”, “Економічні науки”, “Філософські науки”, “Історичні науки”, “Філологічні науки”,
"Міжнародні відносини".

Вимоги до оригіналів статей, поданих до “Наукового вісника
Волинського національного університету ім. Лесі Українки”
Приймаються до редагування і друку статті, огляди, рецензії тощо українською
мовою, за фаховою необхідністю – англійською, німецькою, французькою,
польською, російською, білоруською. Усі матеріали розглядає редакційна колегія
відповідного розділу журналу.
Обсяг: оглядова стаття – до 1 авт. арк. (40 000 друкованих символів із пробілами,
приблизно 24 с.), стаття – до 0,5 авт. арк., рецензія, повідомлення – до 0,25 авт. арк.
Мінімальний обсяг статті − 6 с.

У редколегію збірника треба подати:
1) роздрукований текст статті (1 примірник із підписом автора);
формат А-4, відстань між рядками – 1,5 інтервала, кегль 14, гарнітура Times ;
поля: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзац – п’ять знаків;
сторінки статті мають бути пронумеровані;
не використовувати переносів;
дробові числа подавати через кому (напр. 0,105), а не через крапку;
формули: розмір шрифту − 11, великий індекс − 8, маленький індекс − 5,
великий символ − 14, маленький символ − 11 пт;
таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву;
ілюстративний матеріал подавати в тексті, підписи набирати курсивом;
рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт;
список літератури оформляти за ДСТУ 7.1-84, скорочення слів і
словосполучень – за ДСТУ 3582-97; цитувати не більше десяти джерел, в
оглядах – до 30; на кожну позицію в списку літератури має бути посилання в
тексті статті;
посилаючись на статтю, в списку літератури обов’язково вказувати її
авторів, назву, джерело-видання, рік, випуск (число), сторінки; на книгу в
цілому − авторів, назву (і жанр), місце видання, видавництво, рік та кількість
сторінок; на інтернет-видання − джерело та дату використання;
посилання робляться так: [1, 5], тобто інформація міститься в джерелі 1 на
сторінці 5; для кількох джерел одночасно: [7, 15; 15, 146; 18, 90]; можливе
посилання й без зазначення сторінки, якщо мається на увазі джерело в цілому;

2) файл статті та додатково файли ілюстрацій (на диску CD);
у форматі Windows, версії текстового редактора MS Word; для ілюстрацій −
формат JPG, роздільна здатність − 300 dpi;
3) рекомендацію наукового керівника (для студентів, аспірантів), наукового
консультанта (для докторантів), рецензію від фахівця з науковим ступенем;
4) експертний висновок, що дозволяє відкриту публікацію (для точних,
природничих наук);
5) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові; адреса; електронна
пошта; телефон.

Структура статті
1) УДК;
2) прізвище, ініціали автора;
3) учене звання, посада місце роботи (установа, підрозділ) автора;
4) назва статті;
5) повна назва установи та підрозділу, де виконувалася робота;
6) резюме українською мовою (400-1000 знаків);
7) ключові слова українською мовою (до 10 слів);
8) прізвище, ініціали автора російською мовою;
9) назва статті російською мовою;
10) резюме російською мовою;
11) ключові слова російською мовою
12) прізвище, ініціали автора англійською мовою;
13) назва статті англійською мовою;
14) резюме англійською мовою;
15) ключові слова англійською мовою
(для статей, написаних німецькою (французькою, польською, російською,
білоруською) мовою, додається цією мовою: прізвище, ініціали автора, назва статті,
резюме, ключові слова);
16) постановка наукової проблеми та її значення;
17) аналіз останніх досліджень із цієї проблеми;
18) формулювання мети та завдань статті;
19) матеріали і методи (для точних і природничих наук);
20) виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
21) висновки і перспективи подальших досліджень;
22) література (на кожну позицію є посилання в статті), примітки, джерела
ілюстративного матеріалу, список нестандартних скорочень;
23) адреса для листування, телефон (публікуються за бажанням автора);
24) рецензія кандидата або доктора наук на статтю.

Вартість публікації статті в оригіналі − 137 грн. Для докторів наук
вартість публікації безплатна. Автор сплачує за статтю до того, як її буде
надруковано, і отримує один примірник журналу після надрукування статті в
черговому номері.
Кошти за публікацію необхідно перерахувати через банк на р/р
31252273210532, банк ГУДКУ у Волинській обл., МФО 803014, код 02125102
(одержувач − Волинський національний університет імені Лесі Українки,
призначення платежу − за поліграфічні послуги), вказавши прізвище, ім’я,
по батькові. Квитанцію надсилаєте до редакції поштою разом зі статтею
(43025 м. Луцьк, просп. Волі, 13. Редакційно-видавничий відділ “Вежа”
ВНУ ім. Лесі Українки). Ел. пошта: lutsk.vezha@gmail.com. За довідками
відносно серії "Географічні науки" можна звертатися до Лажніка Володимира
Йосиповича (відповідального секретаря), р. тел. 24-60-81, 43021, м. Луцьк, вул.
Винниченка, 28, кімн. 4. Електронна адреса: lazhnik-vi@rambler.ru.
Автори, які оплатили витрати на публікацію статті, отримують примірник
журналу ((0332) 72-35-52, 24-60-81).

