
До відома авторів

В журналі «Математичне моделювання» друкуються оригінальні статті, що
містять нові наукові результати в галузі розробки та застосування математичного
моделювання в природничих науках, техніці, економиці, соціології та ін.

Друкуються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу
дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з
даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Рукописи подаються в редакцію в двох примірниках.  Формули мають бути
записані чітко. Особливу увагу треба звернути на правильне зображення індексів та
показників степені. Обсяг статті не повинен перевищувати 10 сторінок тексту, та трьох
рисунків.

Рукопис має бути ретельно звіреним і підписаним авторами. В кінці рукопису
вказується повна назва вищого навчального закладу та кафедри, дата відправлення
рукопису, а також поштовий індекс кожного автора.

Літературу,  що цитується в статті,  слід подавати не у вигляді підстрочних
виносок, а загальним списком у порядку вживання в статті з позначенням у тексті
порядковою цифрою.

Перелік літературних джерел має бути мінімальним.  Список літератури
повинен відповідати ГОСТ 7.1  –  84:  а)  для книг –  прізвища та ініціали авторів,  повна
назва книг, номер тому, місце видання, видавництво та рік видання, загальна кількість
сторінок; б) для журнальних статей - прізвища та ініціали авторів, повна назва журналу,
номер тому, номер випуску, сторінки, зайняті статтею; в) для статей із збірників –
прізвища та ініціали авторів, назва збірника, місце видання, видавництво, рік видання,
кому належить, номер або випуск, сторінки, зайняті статтею.

Посилання на неопубліковані роботи не дозволяються.
До статті має бути додано анотацію українською,  англійською та російською

мовами, відомості про авторів, кількість яких не повинна перевищувати п’яти.
Для прискорення виходу статті її, також, бажано подавати на дисках, набраною

в редакторі Word , роздрукованою в 2-х екз.
Стаття має бути у такому вигляді:
1. Поля - верхнє 3,5 см, інші 2,5 см.
2. Назва - 12 шрифтом, жирним.
3. Автор - 10 шрифтом, курсивом, великими.
4. Назва ВНЗу - 9 шрифтом.
5. Анотація - 8 шрифтом, в середині, відстань від поля 1,5 см.
6. Текст - 9 шрифтом в дві колонки, відстань між колонками 0,6 см.
7. Інтервал – одинарний.
8. Розмір формул - 9,  7,  5,  9,  7.
9. Технічні рисунки, таблиці вставлені за текстом.
10. Абзац – 1 см.

У разі повернення статті автору для виправлення, датою подання вважається
день отримання останнього варіанту тексту.


