


РЕДАКЦЫЯ ЧАСОПІСА «МАГІЛЁЎСКІ МЕРЫДЫЯН»
Прымае матэрыялы ў нумары часопіса: выпускі 1–2 – у тэрмін да 1 сакавіка 

(1 марта), выпуск 3–4 – да 20 жніўня (августа).

ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ АРТЫКУЛАЎ
Артыкулы і іншыя матэрыялы прымаюцца на беларускай (прыарытэт) або 

рускай мове. Аб’ём матэрыялаў – 5–8 друкаваных старонак (1/4-½ ум. друк. 
арк., укл. табліцы, графікі, спіс літаратуры), акрамя заказных матэрыялаў, 
праз 1 інтэрвал на белай паперы фармату А4. Прадстаўленыя матэрыялы 
павінны ўтрымліваць новыя звесткі, навізну, раскрываць актуальныя пытанні, 
спрыяць вырашэнню праблем геаграфіі, краязнаўства і методыкі выкладання 
геаграфіі; быць выкананы у кампутарным варыянце (Word for Windows 95-97) з 
прадстаўленнем электроннай і 1 экз. друкаванай версій.

Старонкі рукапісу павінны мець палі – па 25 мм. Рукапіс набіраецца ў 
Times New Roman, 14 пт. Спасылкі на літаратурныя крыніцы афармляюцца 
парадкавым нумарам у квадратных дужках (напрыклад, [1, с. 55]). Спіс 
літаратуры не павінен перавышаць больш за 15 найменняў.

Тэкст артыкула павінен утрымліваць: уводзіны, мэты, задачы, прадмет, 
аб’ект, метады, асноўны змест, высновы. Да рукапісу неабходна дадаць: 
а) звесткі аб аўтары, адрас, тэлефон; e-mail; б) рэкамендацыю доктара навук, 
аднаго з членаў Вучоных саветаў аддзелаў геаграфічных таварыстваў альбо 
вну; в) індэкс УДК; г) кароткую анатацыю на беларускай (рускай) і англійскай 
мовах (мэты, метады, асноўны змест; вынікі – не болей за 1000 знакаў разам 
з прабеламі); д) рэцэнзію доктара навук або буйнога спецыяліста ў галіне 
артыкула.

Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў і цытат у 
адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Рукапісы рэцэнзуюцца. 
Аўтарскія рукапісы не вяртаюцца. Да разгляду прымаюцца толькі рукапісы, 
якія адпавядаюць патрабаванням выдання. Рэдакцыйны савет пакідае за 
сабой права скарачаць артыкулы, уносіць праўкі. 

У выпадках паліграфічнага браку ў выданні звяртацца ў друкарню.
Пазіцыя рэдакцыйнай рады можа не супадаць з думкамі і меркаваннямі 

аўтараў публікацый.
Пры перадруку абавязкова спасылацца на «Магілёўскі мерыдыян».
Адрас рэдакцыі: 212030, г. Магілёў, вул. Першамайская, 44, кафед ра 

геаграфіі і аховы прыроды (рэдакцыя навукова-метадычнага выдання «Ма-
гілёўскі мерыдыян»), +375-222-28-79-57, e-mail: sharukhogeo@rambler.ru 

Статьи и сообщения принимаются на белорусском (приоритет) или русском 
языках. Объем статей – 5–8 печатных страниц (1/4-½ усл. печ. л., вкл. таблицы, 
графики, список литературы), кроме заказных материалов, через 1 интервал, 
формат А4. Представленные материалы должны содержать новые сведения, 
новизну, раскрывать актуальные вопросы, содействовать решению географиче-
ских проблем; быть выполнены в компьютерном варианте (Word for Windows 
95–97) с предоставлением электронной и 1 экз. отпечатанной версий.

Страницы рукописей должны иметь поля – все по 25 мм. Рукопись набирает-
ся в Times New Roman, 14 пт. Ссылки на литературные источники оформляются 
порядковым номером в квадратных скобках (например, [1, с. 55]). Список лите-
ратуры не должен превышать 15 наименований.

Текст должен содержать: введение, цели, задачи, предмет, объект, методы, 
основное содержание, выводы. К рукописи неабходимо приложить: а) сведения 
об авторе, адрес, телефон, e-mail; б) рекомендацию Ученого совета отдела (фили-
ала) географического общества либо вуза; в) индекс УДК; г) краткую аннотацию 
на белорусском (русском) и английском языках (цели, методы, основное содер-
жание, выводы – не более 1000 знаков вместе с пробелами); д) рецензию доктора 
наук или крупного специалиста по направлению статьи.

З павагай,  
намеснік галоўнага рэдактара 

Уладзімір Хамякоў
+375-29-2-440-161; +375-222-28-79-57


