
Жур нал публікує ма теріали оригіна ль них дослі-
джень, ог ля дові статті (на за мов лен ня ре дакції) та 
ко роткі повідо млен ня про на укові досліджен ня та 
технічні роз роб ки, а та кож на уко во-технічні рек-
ламні ма теріали, повідо млен ня про кон фе ренції та 
офіційні до ку мен ти.

Мо ва статті ви би рається ав то ром (ук раїнська, 
російська чи англійська).

Струк тур на по бу до ва статті:
1. По ста нов ка за вдання. 
2. Ме то до логічна ча с ти на. 
3. Об го во рен ня ре зуль татів.
4. Вис нов ки. 
5. Літе ра ту ра.

Об сяг оригіна ль ної статті – не більше 15 сторінок, 
ви д ру ку ва них че рез 2 інтерва ли (включ но таб лиці, 
ри сун ки і т.п.); ог ля до вої статті – 20 стор.; повідо-
млен ня – до 5 стор. 

До статті додаються:
вихідні електронні матеріали – текст статті у •	
форматі doc або rtf, файли з векторними рисун-
ками (кресленнями) у форматах eps, ai або wmf 
та растрові матеріали у будь-якому форматі, 
належної якості;
відомості про авторів: прізвище, ім´я, по батькові, •	
місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене 
звання, робоча і домашня адреси, контактні теле-
фони (служ б., моб. до м., факс) та E-mail кож но го 
ав то ра; не обхідно та кож виз на чи ти осо бу, з якою 
ре дакція бу де ве с ти пе ре го во ри і ли с ту ван ня; 
дві рецензії (обов’язково одна зовнішня), •	
експертні висновки, лист-прохання на ім´я 
відповідального редактора за підписом керівника 
організації, де працює автор, з га рантією оп ла ти 
ви т рат на ви дан ня публікації.

Ад ре са ре дакції жур на лу: 03150, Київ, вул. Ве ли ка 
Ва сильківська, 57/3. Правління То ва ри ст ва ”Знан ня” 
Ук раїни, кімн. 210, Ко ровіній Марії Ана толіївні. Тел./
факс 287-33-12,  E-mail: eko@eko.org.ua

ВИМОГИ ДО СТАТЕй:

Пер ша сторінка:
1. Ко ди УДК та PACS (до пу с кається ви ко ристан ня 

декількох шифрів, що розділя ють ся ко мою).
2. На зва статті, прізви ще(а) ав то ра(ів), ініціали, 

на зва ор ганізації.
3. Три ано тації англійською, ук раїнською та 

російською мо ва ми об ся гом до 120 слів кож на. 
Пе ред тек с том ано тації відповідною мо вою вка-
зу ють ся на зва статті, прізви ща та ініціали усіх 
ав торів, на зва ор ганізації, місто, країна.

Текст по ви нен дру ку ва ти ся че рез два інтер ва ли, 
гарнітура шрифта Times New Roman , кегль – 12 pt. 
Для тек с ту при пу с тимі фор ма ти – DOC, RTF.Цитати в 
тексті повинні супроводжуватися повним і точним 
посиланням на літературне джерело. При опи сі ме то-
ди ки досліджен ня вар то об ме жу ва ти ся оригіна ль-
ною її ча с ти ною, при еле мент но му аналізі – на во ди-
ти тільки осе ред нені дані. При ви ко ри с танні у тексті 
ско ро че них назв не обхідно да ва ти їхню роз ши-
ф ров ку; вар то об ме жу ва ти ся за галь но прий ня ти-
ми ско ро чення ми й уни ка ти но вих без до статніх 
до того підстав. Транс крипція ге о графічних назв 
по вин на відповіда ти ат ла су ГУГК ос тан нь о го ро ку 
ви дан ня. При ви борі оди ниць виміру ре ко мен дується 
дотри му ва ти ся Міжна род ної си с те ми оди ниць СІ.

Фор му ли, написані в програмі Equation Editor 3.0 
(цей редактор є внутрішнім редактором формул 
у Microsoft Word) або вставленим рисунком (файл 
при цьому надавати окремо), обов’яз ко во ви клю-
чають ся в но вий ря док, но мер фор му ли в круг-
лих дуж ках розміщуєть ся з пра во го краю сторінки. 
Ба жа но ну ме ру ва ти ли ше ті фор му ли, на які є по си-
лан ня. Розмір формули завширшки – до 80 мм (для 
коректного розміщення в колонці).

Рисунки (чор но-білі). Складні векторні креслен-
ня виконувати у окремому редакторі. Креслення 
виконувати з використанням гарнітур Times New 
Roman чи Arial і розміром 12 пунктів. Фотографії 
та інші растрові зображення надати в окремих 
файлах під назвою Рис_��, нумеруючи по поряд-
ку трапляння в тексті статті. Графіки виконувати 
в програмі MS Excel та імпортувати у документ як 
рисунки. На кожну формулу, таблицю, рисунок, 
графік у тексті обов´язкові посилання. Підпи си до 
ри сунків і таб лиць дру ку ють ся у ру ко писі після літе-
ра тур них по си лань че рез два інтер ва ли.

По си лан ня на літе ра ту ру (не більше 10 пунктів) 
по винні дру ку ва ти ся че рез два інтер ва ли, ну ме ру-
ва тись у ква д рат них дуж ках ( у нор маль но му по ло-
женні) послідо вно у по ряд ку їх по яви в тексті статті. 
Для по си лань ви ко ри с то ву ють ся такі фор ма ти:
•	 Кни	ги:	 ав тор(и) (прізви ще, потім ініціали), на зва 

кни ги кур си вом, місто, ви дав ництво і рік ви дан ня, 
кількість сторінок. (При по си ланні на гла ву кни ги 
вка зується на зва гла ви, на зва кни ги кур си вом, но ме-
ри сторінок).

•	 Жур	на	ли	 (Ча	со	пи	си): ав тор(и) (прізви ще потім 
ініціали), на зва статті, по вна на зва жур на лу кур си-
вом, рік ви дан ня, но мер то му і ви пу с ку, сторінки.

Ру ко пи си, що не за до воль ня ють умо вам по дан ня 
ма теріалу, ре дакцією не роз гля да ють ся і не по вер-
та ють ся

ІНФОРМАцІЯ ДЛЯ АВТОРІВ




