
Керівництва для авторів 

В науковий журнал приймаються статті з результатами оригінальних досліджень 

інженерно-технологічного спрямування, які стосуються сільськогосподарського 

виробництва і переробки відповідної продукції, ведення паркового господарства, 

використання та відновлення довкілля. Увага акцентується на безпечності, ергономічності 

та екологічності техніко-технологічних засобів і технологій які пропонуються. 

Загальні правила оформлення наукових публікацій 

1. До друку приймаються наукові статті, що мають наукову і практичну цінність. 

Редакція приймає статті, повністю підготовлені до друку в науковому журналі. 

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до 

друку. 

2. Рішення щодо публікації (позитивне чи негативне) повідомляється автору. Стаття 

може бути повернена для доопрацювання. Рукописи авторам не повертаються. 

3. Статті, відіслані авторам на доопрацювання, повинні бути повернені до редакції не 

пізніше, ніж через 10 днів після її одержання. 

4. До розгляду приймаються наукові статті обсягом не менше 12-15 тис. знаків 

(включаючи таблиці, графіки, рисунки), формат паперу – А4, орієнтація – 

книжкова, з використанням шрифту Arial розміром 10 pt та з одинарним 

інтервалом. Поля: верхнє та нижнє – 3; ліве та праве – 2 см. Абзац – 0,65 см. 

5. Формули, рисунки, таблиці вставляються по тексту одразу після посилання на них. 

Ілюстрації повинні бути чіткими, формули – написані загально прийнятою 

символікою. Розмір шрифту в ілюстраційному матеріалі не менше 10 пт. 

6. Статті подаються через особисту сторінку на платформі URAN в електронному 

вигляді (файли з текстои форматами DOC, RTF, графіки, рисунки – JPEG, TIFF). 

Якщо текст статті разом з ілюстраціями виконано у вигляді одного файлу, то 

необхідно додатково подати файл із ілюстраціями (одна ілюстрація – один файл). 

7. До комплекту файлів, до якого має бути додано опис, де зазначаються: 

o назва текстового редактора, 

o імена файлів, 

o назва журналу 

o назва статті, 

o розділ науки, 

o прізвище, ім’я та по батькові авторів. 

8. До редакції приймаються документи Microsoft Word 2010 та вище. 

9. Редакція залишає за собою право вносити поправки до статей, не змінюючи 

основного змісту. Відповідальність за цитування та достовірність інформації 

несуть автори статей. 

10. Мова публікацій: українська, російська, англійська. 

11. Слід чітко розмежовувати тире ( – ) та дефіс ( - ). Необхідно використовувати 

однотипні лапки («…» – для українського та російського тексту статті та “…” – для 

англійського). Не допускається ставити абзацний відступ пробілами та 

клавішею Tab. Рядки тексту в межах абзацу не повинні розділятися клавішею 

Enter. 

12. Не допускається використання переносів. Між ініціалами, ініціалами та прізвищем 

ставиться нерозривний пробіл. Нумерація сторінок не проставляється. 

13. Науковий журнал з опублікованою статтею надсилається авторові поштою або 

видається у редакції. 

http://journals.uran.ua/user


Структура наукової статті (відповідно до вимог ДСТУ 7152:2010 «Видання. 

Оформлення публікацій у журналах і збірниках») 

Матеріали, подані до наукового журналу, мають відповідати вимогам Постанови Президії 

ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України», Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 

2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» та 

повинні мати такі необхідні відомості: 

1. Індекс УДК (вирівнювання по лівому краю). 

2. Назва статті (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний). 

3. Прізвище та ініціали авторів, співавторів (шрифт напівжирний) 

4. Анотація (авторське резюме) без слова «Анотація» подається трьома мовами – 

українською, російською, англійською. Анотація містить прізвища та ініціали 

авторів (напівжирний курсів), назву статті у лапках, текст анотації. Обсяг анотації 

повинен бути не менше 1700 знаків. 

5. Ключові слова (курсив) – 5-10 слів через крапку з комою трьома мовами – 

українською, російською, англійською. 

6. Текст наукової статті. 

7. Список використаних джерел українською або російською мовами відповідно 

до ДСТУ 8302:2015 , англійською мовою відповідно до міжнародних 

стандартів Harvard .На цьому сайті можна оформити посилання завдяки обраним 

формам. В оригінальних роботах цитують не більш 15 праць, а в оглядах – до 50. 

Список повинний містити публікації за останні 10 років, більш ранні допускаються 

лише в особливих випадках. 

8. References – список використаних джерел латинськими літерами відповідно до 

стандарту Harvard (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 

«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»). 

На сайті slovnyk.ua можна безкоштовно скористатися сервісом транслітерації 

україномовного тексту в латиницю. 

На сайті translit.net є сервіс для транслітерації російськомовного тексту (стандарт 

BGN). 

9. Стаття повинна супроводжуватися авторською довідкою (для кожного автора) 

трьома мовами – українською, російською, англійською. 

10. Авторська довідка містить наступні дані: 

o назва статті; 

o прізвище, повне ім’я та по батькові; 

o рік народження; 

o вчений ступінь, вчене звання; 

o місце роботи (англійською мовою – повна офіційно-прийнята назва установи); 

o посада; 

o ідентифікатор ORCID; 

Вимоги до подання 

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім 

встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам 

цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання. 

http://eprints.kname.edu.ua/46333/1/metod.rec.DSTU2015.pdf
https://library.westernsydney.edu.au/main/sites/default/files/pdf/cite_Harvard.pdf
http://www.citethisforme.com/
http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
http://www.translit.net/


1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших 

журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення). 

2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect. 

3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL. 

4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські 

акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, 

графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом 

(а не у кінці документу). 

5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для 

авторів розділу "Про журнал". 

6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання 

були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування. 

Положення про авторські права 

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами: 

a. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають 

журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative 

Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно 

розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на 

авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі. 

b. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо 

неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була 

опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в 

електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за 

умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі. 

c. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі 

Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) 

рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час 

його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню 

продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності 

та динаміці цитування опублікованої роботи  
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