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«НАУКОВИХ ЗАПИСОК ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ УДПУ» 

В листопаді кожного року планується видання «Наукових записок екологічної лабораторії 

УДПУ». Редакційна колегія запрошує Вас взяти участь у формуванні нового випуску. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

1. Матеріали подаються українською мовою, обсягом від 4 до 10 сторінок друкованого тексту 

формату А-4. 

2. Гарнітура «Times New Roman», розмір шрифту 14 пт, друк через 1,5 міжрядковий інтервал 

(текстовий редактор Ms WORD 9х, 2000, 2003 у форматі «DOC»). 

3. Поля: зліва – 30 мм, зверху, знизу – 20 мм; справа – 15 мм; абзац –  

9,5 мм. 

4. Прізвище та ініціали автора друкуються зверху з вирівнюванням по правому краю 

напівжирним курсивом; за ним через 1 «Enter» – назва статті напівжирними прописними 

літерами з вирівнюванням по центру; далі через 1 «Enter» – основний текст з 

вирівнюванням по ширині; в кінці через 1 «Enter» – подається список використаних джерел 

з розміром шрифту 14 пт гарнітурою «Times New Roman». 

5. Таблиці повинні бути книжкової орієнтації, розмір шрифту 12 пт. Слово «Таблиця» 

друкується з вирівнюванням по правому краю курсивом, під ним назва таблиці 

напівжирним шрифтом з вирівнюванням по центру. 

6. Назви рисунків (вставка + надпис) подавати під графічними об’єктами з вирівнюванням по 

центру, складні рисунки зі значною кількістю об’єктів, а також підписи до них подавати у 

зв’язаному вигляді (групувати як один об’єкт). Рисунки повинні бути вставлені в статтю і 

додаватися окремо в форматі BMP, TIFF, JPEG. 

7. Список використаних джерел подається в алфавітному порядку і оформляється згідно вимог 

ВАК (Бюлетень № 5 за 2009 р.). 

8. Текстовий файл повинен бути названий прізвищем автора літерами латинського алфавіту. 

9. Матеріали подавати на СD-диску або DVD-диску та у роздрукованому вигляді 

(1 екземпляр). 

10. ТЕКСТ СТАТТІ ПОВИНЕН БУТИ РЕТЕЛЬНО ВИВІРЕНИЙ НА НАЯВНІСТЬ 

ОРФОГРАФІЧНИХ ТА ГРАМАТИЧНИХ ПОМИЛОК. АВТОРИ НЕСУТЬ ОСОБИСТУ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ПОДАНИХ ФАКТІВ. 

Матеріали збірника зараховуються під час захисту дисертації у рубриці: «Статті у інших 

виданнях» 

Матеріали, подані без дотримання зазначених правил, не приймаються. 

Термін подачі матеріалів для нового випуску – до 19 жовтня. 

Матеріали надсилати поштою на адресу: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 

2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, навчально-наукова 

лабораторія «Екологія і освіта» (ауд. 211), Гончаренко Г.Є. або на електронну пошту:  

eco-lab-udpu@yandex.ru. 

 

ОРІЄНТОВНА ЦІНА ОДНІЄЇ СТОРІНКИ СТАТТІ – 25 ГРН.  

 

Зразок оформлення тексту: 
Совгіра С.В. 

СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І 

ПРИРОДИ 

Далі друкується текст через 1,5 міжрядковий інтервал. Посилання на літературу 

подаються арабськими літерами за формою. 

Список використаних джерел: 

1. Крисаченко В. С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології : підручник / 

Крисаченко В. С. – К. : Заповіт, 1998. – 688 с. 
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