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ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО «ВІСНИКА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 
 

До „Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна”, серія „Геологія. 

Географія. Екологія.”, приймаються наукові статті обсягом від 10 до 30 друкованих сторінок, 

присвячені дослідженням у галузях геології, геохімії, гідрогеології, географії, економічної та 

соціальної географії, екології, а також суміжних дисциплін. Матеріали можуть бути представлені 

українською, російською або англійською мовами. Перевага надається англомовним статтям. 

Рішення про публікацію приймається редакційною колегією „Вісника”, при цьому кожна стаття 

рецензується двома вченими зі складу колегії. 

Матеріали подаються у друкованому і в електронному вигляді та надсилаються на електронну 

пошту geoeco-series@karazin.ua. Електронна версія оформляється у форматі Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля по 2 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 слід робити по ширині сторінки. Відступ для абзацу – 1 см.  

Згідно з вимогами ДАК України оригінальна стаття у фаховому виданні має складатися з таких 

розділів:  

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання порушеної 

проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 

присвячується стаття. 

3. Формулювання мети статті (постановка завдання). 

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. 

5. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.  

Для статей необхідно вказати УДК, подати назву (до 10 слів), анотацію (від 100 до 150 слів) та 

ключові слова (8-10) українською, російською й англійською мовами.  

На окремому аркуші надається інформація про авторів (прізвище, ім’я та по-батькові, повна назва 

організації, посада, вчений ступінь і звання, поштова адреса, телефон, е-mail) українською, 

російською й англійською мовами. Кількість авторів не повинна перевищувати 3 (як виключення – до 

5). Перелік посилань оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. До переліку обов’язково повинна 

бути включена література за останні п’ять років, а сам перелік повинен містити не менше ніж 20 

посилань. У кінці статті вказується дата її надсилання у редакцію вісника. 

Також є необхідним розгорнутий реферат англійською мовою, оформлений згідно міжнародних 

вимог до наукових видань. Він повинен мати: 

– обсяг 200-250 слів, 

– інформативність (не містити загальних слів), 

– оригінальність (не бути калькою російської або української анотації), 

– змістовність (відображати головний зміст статті та результати досліджень), 

– структурованість (відповідати логіці опису результатів у статті). 

Після реферату необхідно навести переведений в латиницю список використаних джерел 

(транслітерувати або перекласти на англійську мову за наявності англомовної версії джерела) та 

оформити посилання згідно до міжнародних стандартів (наприклад, APA). 

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. 

Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису. 

У разі переробки статті авторами датою надходження рукопису статті в редакцію приймається 

дата її повторного надсилання. За відмови у публікації роботи рукописи статей авторам не 

повертаються.  
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МАНТИЙНЫЕ ПЛЮМЫ КАК ВЕРОЯТНЫЕ ИСТОЧНИКИ РУДНОГО ВЕЩЕСТВА 

 
Приведены результаты изучения геохимии редких и рудных элементов мантийных пород и комплексных 

месторождений ряда регионов. Мантийные плюмы являются вероятными источниками рудного вещества крупнейших 

месторождений подвижных поясов и платформ. … 

Ключевые слова: мантийные плюмы, литофильные и халькофильные элементы, рудные месторождения. 

В. С. Лутков, В. В. Андрєєв, О. В. Чуєнко. МАНТІЙНІ ПЛЮМИ ЯК ВІРОГІДНІ ДЖЕРЕЛА РУДНОЇ РЕЧОВИНИ. 

Наведено результати вивчення геохімії рідкісних та рудних елементів мантійних порід та комплексних родовищ низки 

регіонів. Мантійні плюми є вірогідними джерелами рудної речовини найбільших родовищ рухомих поясів та платформ. … 

Ключові слова: мантійні плюми, літофільні та халькофільні елементи, рудні родовища. 

 

Актуальность. Одна из важнейших фундаментальных и прикладных проблем рудогенеза – 

выявление источников рудного вещества. Мощность континентальной коры составляет в среднем 40 

км, тогда как нижняя граница мантии находится на глубине 2900 км. В последние десятилетия 

доказана реальность процессов метасоматоза (высокофлюидного магматизма) в верхней мантии 

(ВМ), существенно влияющего на распределение рудных и редких элементов (РЭ) [18, 26 и др.]. 

Возникла новая область металлогении,т.н. «нелинейная металлогения», изучающая закономерности 

формирования в коре мантийных месторождений [24]. … 
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MANTLE PLUMES AS POTENTIAL SOURCES OF ORE 

 

The results of the study of the geochemistry of rare, precious, and ore elements of the mantle and 

complex deposits in several regions are reported.  

The behaviour and occurrence forms of rare elements in mantle xenoliths and alkali-picritoids basites of 

Pamir and Tien Shan region have been studied. The problems of genesis of mobile belts and platforms (Tien 

Shan, Pamir, Ukraine, the Chukchi Peninsula) related to ultrabasites, mafic rocks, alkaline-ultrabasic rocks, 

their differentiates and products of hydrothermal-metasomatic processing have been considered. … 

Keywords: mantle plumes, lithophile and chalcophile elements, mantle and mantle coronal field. 
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