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«Збiрник наукових праць
фiзико-математичного факультету ДДПУ»

виходить iз перiодичнiстю 1 раз на рiк i публiкує статтi,
у яких представленi науковi дослiдження

за наступними напрямками:
1. Математика.
2. Фiзика.
3. Iнформатика та методика її навчання.
4. Методика навчання математики в закладах загальної середньої

та вищої освiти.
5. Методика навчання фiзики i астрономiї в закладах загальної

середньої та вищої освiти.

«Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ» ви-
дається в друкованому та електронному виглядi на офiцiйному сайтi журналу
URL: http://www.slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/begin.htm

Редакцiєю журналу до розгляду приймаються виключно статтi, матерiал
яких не публiкувався ранiше i не перебуває на розглядi в iнших журналах.

На етапi первинного розгляду усi статтi перевiряються редакцiєю на пла-
гiат за допомогою програм: «Advego Plagiatus» i «ETXT-антиплагiат». Для
публiкацiї статтi в журналi унiкальнiсть надiсланого тексту повинна стано-
вити не менше 70%. У випадках виявлення плагiату рукопис вiдхиляється.

Усю вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї у статтях, точнiсть назв,
прiзвищ та цитат несуть автори представлених матерiалiв згiдно з чинним
законодавством (Закон України «Про авторське право i сумiжнi права»).

Полiтика журналу базується на принципах:
— об’єктивностi та неупередженостi у вiдборi статей;
— збереження всiх структурних компонентiв статтi;
— «слiпого» рецензування статей;
— дотримання авторських прав.
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IНФОРМАЦIЯ ДЛЯ АВТОРIВ ЖУРНАЛУ

При пiдготовцi статтi необхiдно дотримуватись наступних вимог:

1. Рукописи подаються в одному примiрнику, надрукованi українською, ан-
глiйською або росiйською мовою на однiй сторонi аркуша через один
iнтервал з широкими полями, старанно вичитанi i розмiченi;
примiрник повинен бути оформлений вiдповiдно до зазначених нижче
вимог з обов’язковим пiдписом автора (усiх авторiв) статтi.

2. Стаття повинна включати:
2.1) iндекс УДК (обов’язково);
2.2) прiзвище та iнiцiали автора (авторiв) мовою оригiналу ;
2.3) електроннi адреси поштових скриньок (e-mail) автора (авторiв);
2.4) науковий ступiнь, вчене звання, посада та назва установи (де працює

автор / автори) мовою оригiналу ;
2.5) назву статтi мовою оригiналу ; якщо (для колонтитулу) назва є за-

довгою, то подати її короткий варiант — не бiльше 40 знакiв;
2.6) ORCID (обов’язково);
2.7) анотацiю (до 5 рядкiв) мовою оригiналу ;
2.8) ключовi слова (5 – 7) мовою оригiналу ;
2.9) короткий вступ: постановка проблеми, актуальнiсть дослiдження,

мета статтi та новизна одержаних результатiв;
2.10) посилання на кожне з наведених джерел (обов’язково);
2.11) теоретичнi основи дослiдження (за необхiдностi);
2.12) основну частину: виклад авторського доробку — формулювання

одержаних автором (авторами) нових результатiв, якi ранiше нiде
не були опублiкованi або поданi до розгляду в iнший журнал;

2.13) висновки та перспективи подальших дослiджень;
2.14) список використаних джерел, розташованих за абеткою (або хроно-

логiєю цитування) та оформлених вiдповiдно до чинного в Українi
стандарту ДСТУ 8302:2015 «Бiблiографiчне посилання. Загальнi по-
ложення та правила складання», який можна завантажити за адре-
сою URL: http://www.slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/DSTU2015.pdf;
за наявностi до джерел додається вiдповiдний їм DOI;

2.15) наприкiнцi: прiзвища та iнiцiали авторiв, назви установ, анотацiя та
ключовi слова iншою мовою:

якщо стаття українською або росiйською мовою, то англiйською,
якщо стаття англiйською мовою, то — українською.
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3. До (друкованого варiанту) статтi обов’язково додається:

3.1) електронний варiант у форматi LaTeX; файли прикладу та вимоги
щодо оформлення статей можна завантажити за адресою
URL: http://slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/znpFizmat2020.zip

3.2) електронний варiант статтi у форматi PDF;
якщо електронний варiант статтi не вдається пiдготувати у форматi
LaTeX, то обов’язково надати електронний варiант у форматi DOC
оформивши за зразком, який можна завантажити за адресою
URL: http://slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/zrazok.pdf

3.3) «метаданi рукопису» (є обов’язковою частиною наукової роботи, що
публiкуються в журналi, на сайтi видання, розмiщуються в мiж-
народних наукометричних базах даних) за зразком, який можна
завантажити за адресою
URL: http://slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/metadani.doc

4. Статтi, пiдготовленi з порушенням зазначених вимог, до розгляду редак-
цiйною колегiєю журналу НЕ приймаються.

5. У випадку авторського колективу вказати прiзвище, iм’я, по батьковi та
e-mail того з авторiв, з ким редакцiйна колегiя може вести листування.

Адреса для листування:
Україна, 84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19,
ДВНЗ «Донбаський державний педагогiчний унiверситет»,
Деканат фiзико-математичного факультету.

e-mail: znpfizmatsdpu@ukr.net, kadubovs@ukr.net
телефон: (06262) 3-26-59.

Статтi до наступного (10-го) випуску приймаються до 10 травня 2020 р.

з 2015 року
«Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ»

iндексується у наукометричнiй базi
Index Copernicus

(ICI Journals Master List)
ICV 2015: 33.40 ICV 2016: 50.51 ICV 2017: 77.80
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