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Інформація для авторів
В журналі “Фізика і хімія твердого тіла” друкуються статті, які містять відомості про наукові
дослідження та технічні розробки у напрямках:
• кристалохімія і термодинаміка твердого тіла;
• фізика, хімія і технологія кристалів та тонких плівок;
• фізика і хімія поверхні;
• наноструктури і нанотехнології;
• фазові діаграми рівноваги;
• гетерогенні системи та міжфазні взаємодії;
• композитні та конструкційні матеріали;
• інформаційні та електронні технології;
• фізика і техніка НВЧ.
Журнал “Фізика і хімія твердого тіла” визнаний Рішенням ВАК України фаховим виданням із
фізико-математичних, хімічних та технічних наук.
Журнал “Фізика і хімія твердого тіла” видається один раз на квартал зі статтями українською
або англійською мовами.
Рукопис подається автором українською чи англійською мовами у двох примірниках. До рукопису
додається диск з текстовим файлом і малюнками. Електронна копія матеріалу може бути надіслана до
редакції електронною поштою.
Загальний обсяг статті, включаючи рисунки, таблиці, не повинен перевищувати 8 сторінок,
укладених згідно вимог журналу; обсяг оглядових статей – до 25 стор.
Електронна копія статті повинна задовольняти наступним вимогам:
1. Електронна копія матеріалу надсилається одночасно з твердою копією тексту та малюнків.
2. Текст статті приймається у форматі MS Word (*.rtf, *.doc)
3. Малюнки приймаються у форматах: TIFF, GIF, BMP, JEPG, CDR, MathCad, Microcal Origin
(*.opj). Малюнки, виконані пакетами математичної та статистичної обробки, повинні бути
конвертовані у вищевказані графічні формати.
Статті надсилаються за адресою:
Редакція журналу “Фізика і хімія твердого тіла”
Фізико-хімічний інститут
Прикарпатський національний
університет ім. Василя Стефаника
вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна
E-mail: fcss@pu.if.ua, freik@pu.if.ua
Факс: (03422)3-15-74 тел.:(0342)59-60-82, 50-37-52
Статті повинні бути виконані згідно наступних правил:
На першій сторінці слід вказати:
1. Коди PACS або УДК.
2. Ініціали та прізвище (а) автора (ів).
3. Назва статті.
4. Установа, де виконано роботу (повна поштова адреса, номер телефону, адреса електронної
пошти). Якщо колектив авторів включає співробітників різних установ, то слід вказати місце роботи
кожного автора.
Анотація: об’єм – до 200 слів; пишеться українською і англійською мовами. Перед текстом
резюме відповідною мовою вказуються: прізвища та ініціали всіх авторів, назва статті, адреса
організації (для кожного з авторів).
Основні критерії якості анотації англійською мовою до україномовних статей
Анотації повинні бути:
1. Інформативними (не містити загальних слів).
2. Оригінальними (не бути калькою україномовної анотації).
3. Змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень).
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4. Структуровані (слідувати логіці опису результатів у статті).
5. «Англомовними» (написані якісною англійською мовою).
6. Компактними (укладатися в об'єм від 100 до 250 слів).
Ключові слова: їх кількість не повинна перевищувати десяти одиниць. Допускається використання
нероздільних термінів, що складаються з двох-трьох слів.
Текст: набирати шрифтом Times New Roman 12 кеглем через два інтервали на папері формату A4
(всі поля: зверху, знизу, зліва і справа – по 2 см). Назва статті (16 кегль), а також заголовки
підрозділів (11 кегль) відзначаються напівжирним шрифтом. У назві статті не допускається запис
скорочень, навіть загальноприйнятих. Всі одиниці вимірювання повинні бути у Міжнародній системі
одиниць (СІ). Текст набирати в одну колонку.
Рівняння: необхідно друкувати у редакторі формул MS Equation Editor. Необхідно давати
визначення величин, що з’являються в тексті вперше.
Таблиці: повинні бути виконані на окремих сторінках у табличних редакторах. Використання
символів псевдографіки для оформлення таблиць не дозволяється.
Рисунки: шириною до 8 см або до 16 см кожен подаються на окремому аркуші. На зворотній
стороні вказати номер рисунка, прізвище першого автора та підпис до рисунка (скорочено). Товщина
осі на графіках повинна складати 0,5 pt, товщина кривої – 1,0 pt. Рисунки повинні бути якісні,
розміри підписів до осей та шкали – 10 pt при вказаних вище розмірах рисунка.
Підписи до малюнків і таблиць: друкуються у рукописі після літературних посилань на
окремому аркуші через два інтервали 10 кеглем.
Ілюстрації: приймаються до друку тільки високоякісні. Підписи і символи повинні бути
вдруковані. Не приймаються до друку негативи, слайди.
Фотографії: повинні надаватися у вигляді оригінальних відбитків.
Посилання на літературу: повинні нумеруватись послідовно у порядку їх появи в тексті статті.
Для посилань використовуються наступні формати:
Книги: Автор(и) (ініціали, потім прізвища), Назва книги (Видавництво, місто, рік видання).
Приклад:
[1]. И.М. Цидилковский, Электроны и дырки в полупроводниках (Наука, Москва, 1972).
Журнали: Автор(и) (ініціали, потім прізвища), Назва журналу (використовуються абревіатури
тільки для відомих журналів), номер тому (номер випуску в дужках), номер початкової сторінки (рік
видання в дужках).
Приклад:
[2]. N. Blutzer, A.S. Jensen, Opt. Eng. 26(3), 241 (1987).
Матеріали конференцій: Автор(и) (ініціали, потім прізвища), Назва конференції (видавництво,
місто, рік), номер сторінки.
Приклад:
[3]. O. Sokolov, XIV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanostructures
(Vyshha shkola, Lviv, 2013), p. 120.
Література повинна подаватись на мові оригіналу та транслітеровано латиницею окремим
файлом!!!
До рукопису додаються:
1. Угода про передачу авторських прав.
2. Рекомендація до друку одного з членів редакційної колегії журналу або перелік можливих
рецензентів з їхньою адресою.
3. Експертний висновок: висновок експертної комісії про можливість відкритої публікації даної
роботи (для авторів з України і країн СНД). За відсутністю експертного висновку всю
відповідальність за подану інформацію несуть автори.
4. Відомості про авторів: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада,
повна поштова та електронна адреси кожного з авторів. Слід вказати адрес для листування.
Домашня сторінка в мережі Інтернет: http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pcss
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Information for authors
The articles are published in this journal over the following fields:
• Crystallochemistry and thermodynamics of Solid State;
• Physics, chemistry and technology of crystals and thin films;
• Physics and chemistry of surface;
• Nanostructures and nanotechnologies;
• The phase diagrams of equilibrium;
• Heterogenous systems and line-to-line interplays;
• Composite and structural materials;
• Information and electronic technologies;
• Physics and technics of Super High Frequency.
Journal "Physics and Chemistry of Solid State" is include to the list of High Attestation
Commission of Ukraine at the physics-mathematics, chemical, and technical branches of science.
Articles would be published in Ukrainian or English and supplemented with a text file and
figures on a diskette. An electronic copy may be submitted by E-mail.
All articles do not exceed 8 pages, including figures. The review articles should be no more 25
page, which form to these requests.
The rules for submission of electronic copies are as follows:
1. An electronic copy should be submitted on a diskette or by email simultaneously with sending
a hard copy of the manuscript.
2. Acceptable text formats: MS Word (rtf, doc).
3. Acceptable graphic formats for figures: TIFF, GIF, BMP, JEPG, CDR, MathCad, Microcal
Origin (*.opj). Figures created using software for mathematical and statistical calculations would be
converted into one of these formats.
Address of Edition:
Journal “Physics and Chemistry of Solid State”
Physics-Chemical Institute
at the Vasyl Stefanyk National Precarpathian University,
57, Shevchenko Str.,
Ivano-Frankivsk, 76000,
Ukraine
Email: fcss@pu.if.ua, freik@pu.if.ua
Fax: +38 (03422) 3-15-74
Tel.: (0342) 59-60-82, 50-37-52
Authours may be receive necessary number of journal at the indicated address.
Articles should be supplemented with:
At the first page must be write:
1. PACS or Universal Decimal Classification code. Several comma separated codes are allowed.
2. Title of the paper and name(s) of the author(s).
3. Name of affiliated institution, full address, telephone and fax numbers, email addresses (if
available).
Abstract: up to 200 words in English and Ukrainian. Before the beginning of the abstract text,
one should indicate the paper title, surnames and initials of the all authors in the same language.
Keywords: their amount must not exceed ten word units. In the specific cases it is acceptable to
Journal Home
page:
http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pcss
Домашня
сторінка
в мережі Інтернет:
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use two or three word terms. These words must be placed under the abstract and written in the same
language.
Text should be printed double spaced on white paper (A4 format; margin: top, bottom, left, and
right– 20 mm) with a 12 point font (Times New Roman). Titles of the paper (16 pt) and chapters
(11 pt) should be typed with bold capitals. It is impossible to make cuttings at the title. All unit of
measure may be write at the System International of Units. Text may be write on one column.
Equations should be entered using MS Equation Editor. Papers with handwritten equations are
not accepted. Notations should be defined when first appearing in the text.
Tables should be submitted on separate pages in the format of appropriate table processors (see
above). Use of pseudographic characters is not allowed.
Figures: each figure should be printed on a separate page of the manuscript. Measurement units
should be indicated after a comma (not in parentheses). On the back side, write with a pencil the
paper title, author(s) name(s) and figure number, and mark the top side with an arrow. The axis
lines thick may be 0,5 pt on figures, lines thick – 1,0 pt. Figures may be very quality, size of letters
– 10 pt at the indicated of beginning sizes of figures.
Captions for figures and tables should be printed doublespaced on the separate page.
Illustrations: start for printing only high-quality. The signatures and figures should be printed.
The negative images, and slides do not start.
Photographs should be submitted as original prints.
References numbered in order of their appearance in the text.
The format for references is as follows:
Books: Author(s) (initials, then last names), Book title. (Publishers, city and year of publishing
at the brackets).
Example:
[1]. I.М. Tsydilkovskiy, Electorns and halls at the semiconductors. (Nauka, Мoskow, 1972).
Journals: Author(s) (initials, then last names). Journal name (use abbreviated names only for
wellknown journals), volume (and issue numbers at the brackets), page numbers (year of publishing
at the brackets).
Example:
[2]. N. Blutzer and A.S. Jensen, Opt. Eng. 26(3), 241 (1987).
References must be submitted in the original language and transliteration in Roman
script!!!
On the paper added:
1. Authors Agreement.
2. The recommendation for printing of one of the members of Editorial Board or list of possible
reviewers with their address.
3. Experts report: a deduction of a commission of experts about an opportunity of the unclosed
publication of the given paper (for authors from post-SU countries). At absence of an experts’
report the responsibility carry of the authors.
4. Information about authors: first and second name of every authors, scientific degree and
scientific rank of each of the authors, post address and E-mail. Please, specify the address for
correspondence.
Subscription index: 22938
Subscription on the journal is available at any postal-telegraph office in Ukraine or at the
Editorial Board of PCSS.
Домашня
сторінка
http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pcss
Journal Home
page:в мережі Інтернет:
http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pcss

