Вимоги до статей, що подаються у збірник «Екологія та природокористування»
У збірнику «Екологія та природокористування» публікуються наукові статті, що висвітлюють нові результати
теоретичних та прикладних досліджень з актуальних проблем екології та природокористування. Розглянуті питання
присвячені загальним проблемам довкілля та сталого розвитку, природно-ресурсному потенціалу території та його
раціональному використанню, екологоорієнтованим та ресурсозберігаючим технологіям, поводженню з відходами,
моніторингу довкілля, екологічній та техногенній безпеці.
Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1 редакційні колегії зобов’язані приймати
до друку у виданнях 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, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Структура статті:
цифровий шифр УДК (зліва в верхньому рядку);
назва статті;
ініціали, прізвища авторів, відомості про авторів (вчене звання, наукова ступінь, посада, професія, місце
роботи);
повна назва організації, місто, адреса;
анотація мовою статті (середній обсяг анотації – 6 рядків);
ключові слова мовою статті;
текст статті (обсяг статті, включаючи анотації, текст, таблиці, малюнки, фотографії та список посилань,
повинен становити не більше 10 стор. формату А4);
таблиці та рисунки повинні мати заголовки, вони нумеруються й наводяться у тексті відразу після першого
згадування;
формули нумеруються, на них у тексті потрібні бути посилання, усі позначення у формулах повинні бути
пояснені;
перелік посилань (складається відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, до переліку вносяться лише ті джерела, на
які є посилання в тексті), перелік посилань розташовується в порядку першого згадування робіт;
назва статті, відомості про авторів, повна назва організації, місто та анотація статті англійською, українською
або російською мовами.
Загальні вимоги:
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(1 прим.) та електронному вигляді. Друкований екземпляр статті на кожній сторінці повинен бути підписаний усіма
авторами.
Об’єм статті, включаючи анотацію, текст, таблиці, рисунки, фотокартки і список посилань не повинен
перевищувати 10 сторінок формату А4.
Стаття обов’язково подається на рецензування експерту і тільки після отримання рецензії редакційна колегія
приймає рішення про опублікування статті (про це редакція збірника оповіщає авторів).
Текст статті набраний в редакторі MS WORD (97-2003) (*.doc). Мова – українська, російська або англійська.
Шрифт Tіmes New Roman, міжрядковий інтервал – 1.
Параметри сторінки: розмір паперу – А4; поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2,5 см; праве – 2,5 см.
Стилі, що застосовуються:
– для УДК: розмір шрифту 12 пт, вирівнювання по ширині сторінки, абзацного відступу немає, верхній регістр;
– для прізвища автора: розмір шрифту 12 пт, стрічні літери, напівжирний курсів, вирівнювання по центру сторінки;
– для заголовка статті: розмір шрифту 12 пт, прописні (заголовні) напівжирні літери (верхній регістр),
вирівнювання по центру сторінки;
– для основного тексту: розмір шрифту 11 пт; міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ – 0,5 см; вирівнювання по
ширині сторінки; автоматичний перенос, допускаються виділення напівжирним шрифтом та підкреслювання;
– для анотації: розмір шрифту 11 пт, напівжирний, стрічні літери, абзацний відступ – 0,5 см, вирівнювання по
ширині сторінки;
– для формул: вирівнювання по ширині сторінки, інтервал перед абзацом – 6 пт; після – 6 пт; редактор формул –
стандартний для Mіcrosoft Offіce, при виборі одиниць виміру необхідно дотримуватися Міжнародної системи
одиниць (СІ).
– для заголовків таблиць: над таблицею, розмір шрифту 11 пт, стрічні літери, вирівнювання по центру сторінки,
інтервал перед абзацом – 6 пт; після – 6 пт;
– для назв малюнків: під малюнком, розмір шрифту 11 пт, стрічні літери, вирівнювання по центру сторінки, інтервал
перед абзацом – 6 пт; після – 6 пт;
– для переліку посилань: розмір шрифту 11 пт, абзацний відступ – 0,5 см.

