ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Природничо-географічний факультет Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка готують до видання
у 2020 році 17-й випуск збірника наукових праць «ПРИРОДНИЧІ
НАУКИ» (ISSN 2415-8526), який зареєстровано у Міністерстві юстиції
України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу
масової інформації: Серія КВ № 22342-12242 Р від 29.08.2016 р.).
Кожній статті журналу присвоюється DOI – міжнародний цифровий
ідентифікатор об’єкта (ЦІО), англ. Digital object identifier (DOI) –
серійний номер, що використовується для постійної та унікальної
ідентифікації об’єктів будь-якого типу. DOI використовується для
«сталої ідентифікації зразків інтелектуальної власності в цифровій
мережі та асоціювання структурованих даних в розширюваний спосіб»).
У збірнику планується створення наступних тематичних розділів: «Вивчення та
охорона біорізноманітності», «Фізіологія та анатомія рослин», «Мікробіологія»,
«Генетика», «Біологія та екологія людини», «Теоретична біологія», «Фізична
географія», «Хіміко-екологічний моніторинг та хімія довкілля», «Біоорганічна хімія та
хімія ВМС», «Неорганічна та фізична хімія», «Історія науки», «Природнича освіта».
Дописувачами запрошуються викладачі, наукові співробітники, докторанти, аспіранти,
здобувачі наукового ступеня, магістранти, вчителі шкіл та інших навчальних закладів.
Вимоги до змісту і структури статті
1)рукопис подають до редколегії у вигляді комп’ютерного файлу та однієї твердої
копії, без обмеження кількості сторінок (включаючи таблиці і рисунки) але не
менше чотирьох сторінок;
2)статті подаються українською, російською або англійською мовами в одному
екземплярі; вони мають бути оригінальними, не опублікованими раніше і
відповідати темам розділів наукового збірника;
3)стаття повинна мати визначену структуру:
- УДК,
- ініціали, прізвище автора (авторів), ORCID ID автора (реєстрація ORCID ID
здійснюється на сайті orcid.org) та електронна адреса,
- назва статті, назва закладу, анотація (обсягом від 150 до 500 друкованих
знаків) та ключові слова (кількістю 8-10), які подаються двома мовами
(мовою оригіналу та англійською мовою); у випадку англомовних статей
резюме подається англійською та українською мовами;
- основний текст;
- список використаних джерел.
4)відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно
дотримуватися таких елементів написання статей:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
- формулювання мети статті (постановка завдань);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
- висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
5)з метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним
шрифтом виділити такі елементи статті: вступ, мета статті, матеріали та методи
досліджень, результати та їх обговорення, висновки.

Вимоги до оформлення рукопису і електронного варіанту:
1)матеріал друкують на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman, розмір
шрифту 14pt, інтервал 1,5, без переносів; поля з усіх боків по 20 мм; резюме до
статті друкується шрифтом Times New Roman – розмір 12pt, інтервал 1,0, без
переносів; бібліографічний список складається через 1 інтервал, кегль 12, і
подається після тексту статті під заголовком: «Список використаних джерел», ;
2)електронні версії подаються у вигляді текстових файлів із розширеннями *.doc або
*.docx;
3)допускається використання таблиць та рисунків у форматах JPEG, TIFF, ВМР,
Microsoft Graph або Excel; при використанні графічних можливостей програми
Excel необхідно видалити з файла всю супутню інформацію та всі аркуші, що не
мають відношення до діаграми; ілюстрації слід подавати у вигляді окремих
файлів з роздільною здатністю 300 dpi у реальних розмірах рисунка; бажано
уникати напівтонових рисунків;
4) назви файлів подаються латиною і відповідають прізвищу першого автора
(наприклад: petrenko.doc, petrenko.jpeg);
5)основний текст оформляють без використання оригінальних стилів, бажано
уникати підтекстових зносок; рукопис має бути ретельно вичитаний, не містити
прихованого тексту, тексту розміченого кольорами і повністю співпадати з
комп’ютерним файлом;
6)бібліографічні посилання подають в цифровому вигляді у квадратних дужках
відповідно до списку використаних джерел, уникаючи автонумерації та
автоматично генерованих кінцевих посилань; список використаних джерел
оформлюється мовою оригіналу відповідно до стандарту бібліографічного
опису ДСТУ 8302:2015.
7)сторінки рукопису не друкуються, а проставляються олівцем зверху, посередині
сторінки.
Зразок оформлення статті
УДК 595.745 (14 pt)
П. П. Петренко (14 pt)
ORCID ID 0000-0002-0855-3477
petrenko@gmail.com
НАЗВА СТАТТІ (14 pt)
Петренко П. П. Назва статті. – Природничі науки. – 2020. – 17: (12 pt)
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (12 pt)
Анотація українською мовою, від 150 до 500 друкованих знаків через 1 міжрядковий інтервал курсивом
(12 pt).
Ключові слова: 8-10 – курсив (12 pt).
Petrenko P. P. Title of article. – Prirodničì nauki. – 2018. – 15: (12 pt)
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko (12 pt)
Summary. Англійською мовою. Обсягом 150-500 друкованих знаків через 1 міжрядковий інтервал курсивом
(12 pt).
Key words: 8-10 (12 pt).

Вступ. Текст текст текст (14 pt)
Мета статті. Текст текст текст (14 pt)

Матеріали та методи досліджень. Текст текст текст (14 pt)
Результати та їх обговорення. Текст текст текст (14 pt)
Висновки. Текст текст текст (14 pt)
Список використаних джерел (12 pt)
1. Голубець М. А. Екосистемологія. Л. : Афіша, 2000. 316 с.
2. Вакал А. П., Дідух Я. П. Фітоіндикаційна характеристика природних умов околиць міста Суми //
Укр. ботан. журн. 1991. 48, № 5. С. 57–61.
3. Про оренду землі // Верховна Рада України. – 6. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/161-14.

Супровідні документи:
- до статей додаються відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по -батькові;
науковий ступінь, вчене звання; місце роботи, домашня адреса, контактний телефон,
e-mail;
- статті студентів та магістрантів подаються у співавторстві з науковим керівником;
- для часткової компенсації витрат друку видання автори вносять кошти у розмірі 25
гривень за сторінку (1 USD для закордонних авторів);
Термін подачі готових до друку статей, з урахуванням вимог, до 01
жовтня 2020 року.
Матеріали та кошти слід перерахувати на карту Приватбанку 5168 7573 2379
3275 на ім’я Хандюк Таїсії Володимирівни (необхідно враховувати комісію банку, яка
становить 0,5% від суми переказу) або подавати особисто до деканату природничогеографічного факультету.
Кошти на видання надсилаються після повідомлення про прийняття
редколегією статті до друку.
Електронний варіант матеріалів також просимо надсилати на е-mail:
prirodnauky@gmail.com
Редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають
тематиці збірника або вимогам ВАК України до оформлення статей.
Автору(ам) однієї статті гарантується один примірник опублікованого збірника без
додаткової оплати. Пересилка поштою друкованих матеріалів здійснюється за кошти
авторів.
Довідкова інформація та листування з редколегією за електронною адресою:
prirodnauky@gmail.com

