Наукове видання екологічного факультету Харківського національного університету «Людина
та довкілля. Проблеми неоекології» є науковим журналом, який включено до Переліку фахових
видань ВАК, де публікуються основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового
ступеня доктора і кандидата географічних наук.
До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською
мовами згідно за правилами для авторів і отримали позитивні рекомендації рецензентів.
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
Електронна версія оформляється у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір
12, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля по 2,5 см. Жирним шрифтом виділяються підзаголовки у
статті; курсив допускається лише у виняткових випадках.
Ілюстрації, включаючи графіки і схеми, мають бути розміщені безпосередньо в тексті.
Ілюстрації подаються чорно-білими. Скрізь, де можливо, доцільніше використовувати графіки, а
не таблиці.
Орієнтація сторінок – книжкова. Вирівнювання – по ширині. Абзац – 0,63 см.
Для статей необхідно вказати УДК (розмір 11), ініціали та прізвище автора (розмір 11,
жирним, прописними), науковий ступінь та звання (розмір 11), повну назву установи та її адреса,
е-mail (розмір 10). Назва статті (жирними прописними, по центру, 11 розмір)
Далі подати розширену анотацію та ключові слова мовою статті: розмір 10, інтервал 1,0. Для
експериментальних статей подати структуровані резюме, де має бути вказані слова: Мета.
Методи. Результати. Висновки.
Також подати прізвище, організацію, назву статті, розширену анотацію та ключові слова
англійською й російською мовами: розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0. Анотація повинна бути
побудована як реферат у реферативних журналах та відражати суть експериментів, основні
результати та їх інтерпретацію.
Для експериментальних статей подати структуровані резюме де має бути вказані слова:
Purpose: (Цель). Methods (Методы). Result (Результаты). Conclusion (Выводы).
Статті друкуються українською, російською та англійською мовами.
Текст експериментальної статті повинен складатися з наступних розділів: «Вступ»,
«Методика» («Об’єкти та методи дослідження»), «Результати», «Обговорення» (можливий
об’єднаний розділ «Результати та обговорення»), «Висновки», «Література».
Розділ «Вступ» повинен містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими або практичними завданнями; короткий аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких розпочато рішення даної проблеми, виділення конкретних невирішених питань,
яким присвячена стаття, формулювання мети роботи.
Розділ «Методика» повинен містити відомості про об’єкт (об’єкти) дослідження, умови
експериментів, аналітичні методи, прилади та реактиви.
У розділі «Результати досліджень» надаються отримані результати та повинно
відображувати закономірності, які витікають з отриманих даних. Отриману інформацію необхідно
порівняти з наявними літературними даними та показати її новизну.
У розділі «Висновки» надається узагальнення та інтерпретація результатів, аналіз причиннонаслідкових зв’язків між виявленими ефектами, і повинно завершуватись відповіддю на питання,
яке поставлено у вступі.
Література обов’язково оформляється за новими правилами, повинна містити також і
джерела, що опубліковані не більше 5 років тому: розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0. Посилання
на літературу у тексті подаються у квадратних дужках з вказуванням номера у списку літератури.
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