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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Науково-виробничий журнал «Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології 
гірничого виробництва» видається з 2008 року і внесений до Переліку фахових 
видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здо-
буття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук відповідно до по-
станови президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1–05/2. 

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного уні-
верситету імені Михайла Остроградського. 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації 
серія КВ № 18770-7570 ПР від 30.01.2012 р. 

Після рецензування відомими в України та закордоном науковцями, що є чле-
нами редакційної колегії і міжнародної редакційної ради, журнал публікує наукові 
та науково-технічні статті, що відображають сучасний стан гірничого виробництва. 

Статті, що подаються до друку, мають бути оформлені згідно з вимогами 
журналу та відповідно до ДСТУ 7152:2010 і Постанови ВАК України № 7–05/1 
для фахових видань. 

З метою подальшого підвищення наукового авторитету та міжнародного 
рейтингу журналу і його авторів редколегія просить звернути особливу увагу на 
такі положення: 

1. ЗАГОЛОВОК наукової статті англійською мовою повинен бути інформати-
вним, без скорочень і транслітерації. Відомості, що містить заголовок, не мають 
повторюватись в анотації. 

2. ПРІЗВИЩА авторів статей повинні мати незмінну транслітерацію (Поста-
нова КМУ від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації ...») для 
забезпечення ідентифікації у міжнародних базах даних, де профіль автора ство-
рюється автоматично при співпаданні всіх його даних за двома публікаціями. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ та її адреса подаються без скорочень. Усі англійські сло-
ва, крім артиклів та прийменників, повинні починатись з великої літери. 

4. АНОТАЦІЯ англійською мовою є єдиним джерелом інформації для інозем-
них учених. Вона має бути інформативною (без загальних слів), змістовною і струк-
турованою, (стисло повторювати статтю: актуальність роботи, матеріал і результати 
досліджень, висновки) і компетентною (написана грамотною англійською мовою з 
використанням сучасної термінології, характерної для іноземних наукових видань). 

5. ЛІТЕРАТУРА є одним з головних показників якості статті, її перелік де-
монструє професійний рівень автора та свідчить про її відповідність профілю 
видання. Назва цитованої публікації українською або російською мовами пере-
кладається англійською, а прізвище її авторів подаються транслітерацією. Напо-
легливо радимо робити посилання на роботи іноземних науковців, а також на 
надруковані в нашому журналі статті інших авторів і власні статті. Це сприятиме 
визнанню Ваших наукових здобутків на національному та міжнародному рівнях. 

 
БАЖАЄМО УСПІХІВ ! 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Научно–производственный журнал «Современные ресурсоэнергосохраняющие 

технологии горного производства» издается с 2008 года и внесен в Перечень спе-
циализированных изданий, в которых могут публиковаться результаты диссерта-
ционных работ на соискание научной степени доктора и кандидата технических 
наук в соответствии с постановлением ВАК Украины от 10.03.2010 г. № 1–05/2. 

Печатается по решению Ученого совета Кременчугского национального уни-
верситета имени Михаила Остроградского. 

Свидетельство о государственной регистрации печатных средств массовой 
информации серия КВ № 18770-7570 ПР от 30.01.2012 г. 

После рецензирования известными в Украине и за ее пределами учеными, 
которые являются членами редакционной коллегии и международного редакци-
онного совета, журнал публикует научные и научно-технические статьи, отра-
жающие современное состояние горной промышленности. 

Статьи, которые подаются в журнал, должны быть оформлены в соответст-
вии с требованиями журнала, а также с ДСТУ 7152:2010 и Постановлением ВАК 
Украины № 7–05/1 для специализированных изданий. 

С целью дальнейшего повышения научного авторитета и международного рей-
тинга журнала и его авторов редколлегия просит обратить особое внимание на та-
кие положения: 

1. НАЗВАНИЕ научной статьи на английском языке должно быть информа-
тивным, без сокращений и транслитераций. Информация, содержащаяся в на-
звании, не должна повторяться в аннотации. 

2. ФАМИЛИИ авторов статей должны иметь один вариант транслитерации (по-
становление КМУ от 27 января 2010 г. № 55 «Про впорядкування транслітерації ...») 
для обеспечения идентификации в международных базах данных, где профиль авто-
ра создается автоматически при совпадении всех его данных по двум публикациям. 

3. Название ОРГАНИЗАЦИИ и ее адрес приводятся без сокращений. Все анг-
лийские слова, кроме артиклей и предлогов, должны начинаться с большой буквы. 

4. АННОТАЦИЯ на английском языке является единственным источником 
информации для иностранных ученых. Она должна быть информативной (без 
общих слов), содержательной и структурированной (сжато повторять статью: 
актуальность работы, материал и результаты исследований, выводы), а также 
компетентной (написанной грамотным английским языком с использованием 
современной терминологии, характерной для иностранных научных изданий). 

5. ЛИТЕРАТУРА является одним из главных показателей качества статьи, ее 
перечень демонстрирует профессиональный уровень автора и свидетельствует о 
ее соответствии профилю издания. Название цитируемой публикации на укра-
инском или русском языке переводится на английский, а фамилии авторов 
транслитерируются. Обязательными являются ссылки на работы зарубежных 
ученых, а также на статьи других авторов и свои собственные, напечатанные в 
нашем журнале. Это будет способствовать признанию Ваших научных достиже-
ний на национальном и международном уровнях. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 
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INTRODUCTORY WORD 
Research and production journal «Up-to-date resourсe–and energy–saving technolo-

gies in mining industry» has been published since 2008 and, according to the the decision 
of State Commission for Academic Degrees and Titles of Ukraine 10.03.2010 the № 
1-05/2, enrolled to the List of specialized editions for the research results of doctoral and 
candidate theses in Engineering to be reported in. 

It is printed by the decision of the Academic Council of the Kremenchuk Mykhailo 
Ostrohradskyi National University. Certificate of state registration of print media series 
КВ № 18770-7570 ПР from 30.01.2012. 

The articles are published only after peer-reviewing procedure, provided by the lead-
ing scientists of Ukraine, known worldwide, who are the members of editorial board of 
the journal and international editorial council. The articles could contain the research out-
comes on the issues of science, education, and industry development, and implementation 
of the results obtained in fundamental and applied research in Mining industry.  

Articles intending to be published should follow the paper preparation guidelines 
of the journal as well as the National Standards of Ukraine 7152:2010 and Decree of 
State Commission for Academic Degrees and Titles of Ukraine for specialized editions 
№ 7-05/1. 

With a view of further enhancement of the academic authority and international 
rank both of the journal and its authors via the abstracting by international databases, 
editorial board calls for authors’ particular attention to the following items:  

1. ENGLISH NAME of a document should be informative and without abbrevia-
tions or transliteration. This information should not be copied to the abstract.  

2. AUTHORS’ NAMES should have the only spelling in English transliteration 
(according to the Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine № 55 of 27 January 
2010), as this provides author’s profile identification in international databases. 

3. AFFILIATION NAME and its address should only contain the full name with 
no abbreviations. All the words (except the articles and prepositions) should be capi-
talized. 

4. ENGLISH ABSTRACT is the only informational part of the document for for-
eign scientists (in the case it is written in another language), therefore it should be 
comprehensive and well-structured (it should follow the paper structure: problem 
statement, experimental part and results obtained, conclusions), without generalities. 
The abstract should be produced using up-to-date English scientific terms, which are 
common in international editions. 

5. REFERENCES are one of the main factors indicating the paper rank and its au-
thor’s proficiency, and confirm correspondence of the document to the journal’s pro-
file. Russian and Ukrainian sources should be translated into English, the authors’ 
names should be put in transliteration. References to foreign scientists’ works are re-
quired, as well as to other authors’ and your own papers, published in our journal. This 
will conduce to the domestic and international acknowledgement of your scientific 
achievements. 

WISH YOU EVERY SUCCES! 
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