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Тексти матеріалів до часопису подавати українською або англійською мовами.
Обсяг рукопису статті: не менше 6 сторінок (максимально – 15 с.) – при шрифті 10 та інтервалі 1,5.
Обсяг відгуку (рецензії на книги, картографічні матеріали тощо) – до 5 сторінок, повідомлення – до
2 повних сторінок, відомостей про ювілярів – до 3 повних сторінок (при шрифті 10 та інтервалі 1,5).
Електронний варіант тексту у форматі редактора Microsoft Word (doc) надсилати електронною
поштою або записаним на CD-R. Параметри сторінки і шрифту для електронного варіанту: формат
А4 (210 х 297 мм), всі поля – по 20 мм, шрифт Times New Roman, кегль 10, інтервал 1,5.
1 друкований паперовий примірник тексту, підписаний автором та завірений за місцем роботи чи
навчання, надсилати поштою. Параметри сторінки і шрифту для друкованого варіанту: формат А4
(210 х 297 мм), всі поля – по 20 мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5.
Картографічні, схематичні, фотографічні матеріали записати в окремі файли, їх відбитки подати в
статтях у паперовому варіанті. Ці матеріали друкуються у чорно-білому варіанті, а за бажанням
автора – в кольорі.
Оформлення статей повинно відповідати вимогам ВАК/ДАК (дана умова стосується насамперед
статей аспірантів, магістрантів, пошукувачів та інших зацікавлених авторів).
Перед початком тексту статті подати такі позиції (кожну в окремому абзаці шрифтом 10):
– УДК (великими буквами, жирним шрифтом);
– ім’я та прізвище автора (курсивом, жирним шрифтом);
– назву статті (великими буквами, жирним шрифтом);
– анотацію статті українською мовою з 3-4 речень, але не менше, ніж з 50 слів тексту (курсивом);
– 5 ключових слів (курсивом);
– ім’я та прізвище автора і назву статті англійською мовою (прямим жирним шрифтом);
– розширену анотацію (обсягом 220-250 слів тексту) та ті самі ключові слова англійською мовою
(така анотація має бути коротким викладом основних положень статті);
– ту саму розширену анотацію українською мовою (її текст розмістити на окремій сторінці, яку не
враховують у загальний обсяг статті).
Список джерел подати в кінці статті в алфавітному порядку під рубрикою “Література” або
“Література і джерела”, вони повинні бути ретельно вивірені. Посилання в тексті на джерела
подають у квадратних дужках із зазначенням їх порядкового номера, а в окремих випадках і
сторінок.
Особливу увагу авторам необхідно звернути на точність дат, правильність прізвищ, імен, ініціалів,
назв наукових праць, організацій, установ українською мовою, зокрема при перекладі їх з
російської та інших мов, на достовірність фактів, висновків, узагальнень.
Автори надсилають одну зовнішню рецензію на рукопис статті, підписану фахівцем за напрямом
дослідження (підпис має бути завірений за місцем роботи рецензента). Аспіранти, магістранти і
пошукувачі надсилають також лист-рекомендацію керівника роботи про доцільність опублікування
матеріалів або ж така рекомендація керівника висловлюється в кінці друкованого примірника.
Оскільки в кінці часопису даються відомості про авторів публікацій, то кожному з них необхідно
вказати: повністю прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь та наукове звання, місце праці,
посаду, доручення з організації науки чи навчального процесу, при бажанні – громадські наукові
доручення, державні звання та нагороди. Для спілкування і контактів з автором потрібно надіслати:
поштову адресу, контактні телефони, e-mail.
Автор отримує один примірник часопису.

Статті та інші матеріали до часопису надсилати за такою адресою:
Ігорю Дітчуку, відповідальному секретарю редколегії часопису “Історія української географії”,
кафедра географії і методики її навчання,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
вул. М. Кривоноса, 2,
46027 м. Тернопіль
Тел. 0935793420 (0352) 43-61-54
e-mail: ditchuk.i@gmail.com
zast@ukr.net
Примітка. Електронна версія часопису міститься на сторінці “Наукової періодики України”
(http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/iug/index.html) сайту Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua), а також розташована на сайті “Світ географії та туризму”
(www.ukr-tur.narod.ru)
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