ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1. Мови написання рукопису статті:
Наукові статті до друку приймаються українською (російською) мовами та
ПОВНІСТЮ ДУБЛЮЮТЬСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ.
2. Редакція приймає статті згідно з наведеними нижче вимогами з усіма
супровідними документами. Рукописи, надані тільки на електронну пошту без
паперової копії до розгляду та друку не приймаються.
3. Рукопис статті подається до редакції у наступній формі:
- один примірник роздрукованої статті зі супровідними документами (див. п. 4)
на поштову адресу установи (вул. Терещенків 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400);
- електронні варіанти статті українською/російською та англійською мовою на
електронну пошту ibc_1931@ukr.net з приміткою у темі листа “Zbirnyk_ibc”
4. Рукопис статті, підписаний авторами, супроводжується:
- експертним висновком;
- договір про передачу авторських прав, оформлюється кожним із співавторів
окремо;
- внутрішньою рецензією, підписаною співробітником установи – доктором
наук або кандидатом наук (тільки якщо немає доктора наук за відповідним
напрямом), де працює автор;
- заявою автора про друкування рукопису статті (за наявності співавторів –
спільна, за підписами усіх співавторів);
- відомостями про автора (авторів), з яким надалі редколегія буде
підтримувати контакт щодо публікації рукопису.
5. Форма подання статті:
- кількість співавторів – не більше трьох;
- об’єм рукопису – не менше 4 сторінок, але не більше 10 сторінок, з
рисунками та таблицями;
- найменування файлу рекомендується давати у формі:
"прізвище 1-го автора" – "1–5 слів назви статті";
Стаття, що подається до публікації, повинна мати такі необхідні елементи,
передбачені вимогами до наукових статей:
постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким
присвячується стаття;
формування цілей статті (постановка проблеми);
викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження і перспективи подальших наукових
пошуків у цьому напрямі.
6. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою:
- індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт.);
- ім’я, по-батькові та прізвище автора (авторів) УКРАЇНСЬКОЮ та
РОСІЙСЬКОЮ мовами (Times New Roman, 14 пт.);
- назва організації, де працює автор, посада, науковий ступінь, вчене звання
(Times New Roman, 14 пт.);
- назва статті УКРАЇНСЬКОЮ та РОСІЙСЬКОЮ мовами великими літерами,
по центру (Times New Roman, 14 пт., жирний); назва статті подається без
використання вузькоспеціалізованих скорочень,
- анотація УКРАЇНСЬКОЮ та РОСІЙСЬКОЮ мовами об’ємом не менше 1800
друкованих знаків.
Рекомендується наступна структура анотації.
Анотація має складатись з 3-х частин:
- мета статті
- короткий опис виконаної роботи
- висновки по роботі
- перелік ключових слів УКРАЇНСЬКОЮ та РОСІЙСЬКОЮ мовами, що
починається зі слів: "Ключові слова:" ("Ключевые слова:") (Times New Roman, 9
пт.); загальна кількість ключових слів – від двох;
- вступ (Arial, 14 пт.);
- основний розділ (можливий розподіл на підрозділи) (Arial, 14 пт.);
- висновки відповідно до статті (Arial, 14 пт.);
- слово "Література" по центру (Times New Roman, 14 пт., жирний),
- перелік літератури (Times, 14 пт.) оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015
«Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Вимоги до оформлення статті англійською мовою аналогічні (див. п.6) за
винятком переліку літератури – її необхідно подати англійською мовою або
латиницею (транслітерація).
Англійський варіант статті приймається лише за умови її ФАХОВОГО
ПЕРЕКЛАДУ.
7. Параметри файлу рукопису:
- рукопис повинен бути підготовлений за допомогою текстового редактора та
поданий у вигляді єдиного файлу. Формат файлу – DOC або DOCX; дозволяється
використання формату RTF.
- рукопис не повинен мати наскрізної нумерацію сторінок;
- файл не повинен мати попередніх версій, заборони на редагування або
доступу за паролем та обмеження доступу, наявної та ще не прийнятої коректури у
документа;
- формат сторінки – А4, орієнтація сторінки – книжкова;
- поля всі по 2,0 см;
- інтервал між рядками – 1,0 ;
- інтервал між абзацами "перед", "після" – 0 пт;

- відступи "ліворуч", "праворуч" – 0 пт;
- відступ першого рядка – 1,25 см ;
- рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт;
положення об’єкту – "в тексті"; неінформативні складові рисунку такі, як пустий
простір навколо, мають бути видалені;
- рисунки, творені за допомогою внутрішніх офісних програм необхідно
вставляти як метафайл;
- рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають
бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в
тексті;
- таблиці лише у книжковому форматі;
- назва таблиці оформлюється на початку рядка зліва і передує таблиці. Після
слова «Таблиця» і її порядкового номера необхідно поставити тире «–» і з великої
літери подати назву таблиці (Times New Roman, 14 пт.);
- рисунки – виключно чорно-білі, з чітким зображенням всіх деталей;
- підпис під рисунками - аналогічно вимог до назв таблиць;
- об’єкти (графіки, схеми, рисунки та інше) необхідно вміщати як зображення
(рисунки jpeg);
- фізичні величини у статті повинні подаватись у одиницях системи СІ;
- для набору формул використовувати лише редактор формул. Зразок
оформлення:

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:
- подання рисунків, таблиць чи інших додаткових матеріалів у вигляді
окремих файлів;
- вставка об’єктів у документ у вигляді зв’язку із зовнішнім документом.

ДРУК ТА РОЗМІЩЕННЯ
1. Збірник наукових праць «Луб’яні та технічні культури» виконує друк
рукописів, що мають рецензію лише після їх попереднього корегування та
лише за умови наявності електронної версії рукопису.
2. Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки
збірник є відкритим джерелом інформації.
3. Редакція може не погоджуватись із представленим матеріалом.
4. Відповідальність за представлені відомості у рукописі статті несе автор
(автори).
5. Всі авторські матеріали є об’єктом проведення незалежної та
закритої експертизи без розголошення контактної інформації про рецензентів
авторам матеріалів.
6. До тексту рукопису без узгодження з автором можуть бути внесені
редакційні правки.
7. При розміщенні матеріалів у збірнику наукових праць, автор передає у
безкоштовне та не ексклюзивне використання редакцією матеріалів
зі
збереженням тільки авторських прав на рукопис без обмеження терміну такої
передачі.
8. Фактом розміщення матеріалів у збірнику наукових праць «Луб’яні та
технічні культури»", автор дозволяє редакції розміщати матеріали у мережі
Інтернет та надає право доступу до цих матеріалів користувачам незалежно від їх
місця проживання.
9. Редакція збірника залишає за собою право на розповсюдження у
електронній або паперовій формах збірника наукових праць «Луб’яні та технічні
культури»" та/або іншої інформації, підготовленої редакцією, або сторонніми
редакціями, що діють від імені редакції, цілком або лише окремих статей або їх
фрагментів, що вже опубліковані без повідомлення про ці дії авторів статей зі
збереженням авторських прав згідно з діючим законодавством України.
10.
Рішення про можливість публікації рукопису приймає редколегія.
11.
Редакція залишає за собою право прийняття рукопису, що не
відповідає незначній частин вимог – за умови попередньої домовленості із
редакцією та наступним коригуванням рукопису.
12.
Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, не повертається.
13.
Прийняті статті після друку збірника розміщуються на сайті
національної бібліотек ім. Вернадського.
14.
Друковані матеріали та електронні носії не повертаються.
15.
За друк авторам не виплачується авторський гонорар.
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Транслітерація українського алфавіту
латиницею (Постанова Кабінету
Міністрів України №55
від 27 січня 2010 р.)
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ЗРАЗОК ЗАЯВИ
Відповідальному редактору
збірника наукових праць
«Луб’яні та технічні культури»
Ю.В. Мохеру
ЗАЯВА
Цим засвідчую, що стаття, надана для публікації у збірник наукових праць
«Луб’яні та технічні культури» (далі – Збірник) на тему «Коноплярство України –
реалії та перспективи», (12 стор.) є моєю власною розробкою, раніше не
публікувалась і не друкувалась в інших наукових виданнях, не знаходиться на
розгляді в інших журналах.
Я ознайомився(лась) з вимогами до подання й оформлення наукових статей
до видання та погоджуюсь на публікацію статті у наступному номері Збірника,
відповідно до черговості, яка визначається редколегією. Також надаю/ємо згоду
на використання статті в електронних базах даних, до яких включено Збірник.

« __ » _________ 20__ р.

________________________
підпис

І.О. Тимченко
(прізвище)

