ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
До публікації приймаються оригінальні наукові статті, в яких
висвітлюють проблеми збереження біологічного і ландшафтного різноманіття,
охорони і використання природних ресурсів, сталого розвитку Карпатського
регіону та ведення заповідної справи в Карпатському регіоні.
Текст статті. Рукописи подаються українською чи англійською мовами
обсягом до 12 стор., короткі повідомлення – 3 стор., статті із розділів “Новинки
літератури” і “Хроніка” – 1 стор.
Стаття має бути написані лаконічно, без довгих вступів та складатися з
таких розділів: текст статті (вступ, матеріали та методика досліджень,
результати досліджень та їх обговорення, висновки), список літератури.
Хроніка та новинки літератури подаються у довільній формі викладення
матеріалу.
Назви таксонів рослин і грибів від родини і нижче слід виділяти в тексті
курсивом і наводити лише латиною. При першому їх згадуванні
вказати авторів таксонів, далі назви цих таксонів пишуться без авторів, за
винятком тих спеціальних випадків, коли це необхідно зробити, щоб уникнути
таксономічної неясності чи плутанини. Назви таксонів подаються курсивом,
автори таксонів та їх ранг звичайним шрифтом. Наприклад: Kochia scoparia
(L.) Schrad. subsp. densiflora (Turcz. ex Moq.) Aellen. У геоботанічних статтях
назви синтаксонів домінантної класифікації подаються звичайним шрифтом і
лише латинською мовою відповідно до написання їх у “Продромусе
растительности Украины” (1991). Назви синтаксонів за еколого-флористичною
класифікацією подаються курсивом, статус синтаксонів, їх автори й роки
звичайним шрифтом. Наприклад: Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohmeyer in
R.Tx. 1950 nom. inv.
Перше згадування видової назви тварин має супроводжуватися також її
повною науковою латинською назвою з наведенням автора та року опису,
звіреними за найбільш сучасними каталогами та зведеннями. Родову та видову
назви слід друкувати курсивом, прізвище автора назви та рік опису друкувати
прямим шрифтом. Назви рядів, родин, підродин та триб друкувати прямим
шрифтом.
Назви таксонів тварин необхідно подавати згідно з вимогами
Міжнародного кодекса зоологічної номенклатури, а назви таксонів рослин і
грибів згідно з Міжнародним кодексом ботанічної номенклатури. Скорочення
авторів таксонів рослин та грибів рекомендовано наводити за зведенням R. K.
Brummitt та C. E. Powell (Brummitt R. K., Powell C. E. (Eds) Authors of plant
names. – Kew: RBG, 1992).

Текст має бути без переносів і вирівнювання з правого боку. Скорочення
слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не дозволяються. Фізичні
величини наводять в одиницях системи СІ. Грецькі літери та літери, що мають
над- та підрядкові елементи в роздрукованому варіанті обов’язково мають бути
обведені кольоровим маркером. Усі математичні формули слід вписати в текст
з використанням відповідного додатку до програми Word. У формулах
необхідно: а) великі літери позначити двома рисочками знизу, а малі – зверху
(латинські та грецькі літери підкреслюються відповідно синім і червоним
маркерами); б) верхні та нижні індекси й ступені (надрядкові та підрядкові
позначення) – відповідними значками підняття (дугоподібне підкреслення
знизу) або зниження (таке ж, але перевернуте надкреслення зверху індексу).
Під час набирання тексту статті необхідно розрізняти знаки “тире”,
наприклад, “палінологія – це наука …” та “дефіс”, наприклад, “5-10 мм”, “поперше”, “4-кратна” тощо.
Літературні джерела цитуються таким чином: “...як зазначав у працях Ж.
Краузе (Krause, 1970, 1972 a, b, 1975), Ж. Краузе зі співавторами – якщо
співавторів більне трьох (Krause et al., 1972), якщо авторів 3, то цитуються всі; у
працях В. П. Іваненка (1973, 1975, 1980 а, б), О. М. Косих (Косых, 1975), О. М.
Косих зі співавторами (Косых и др., 1976), С. І. Петренка і В. М. Сидорової
(1979) та О. А. Тарасенка зі співавторами (1980), цей вид тривалий час
розглядали в роді Vinca L.” або ж “...цей вид тривалий час розглядали у роді
Vinca L. (Krause, 1970, 1972 a, b, 1975; Krause et al., 1972; Іваненко, 1973, 1975,
1980 а, б; Косых, 1975; Косых и др., 1976; Петренко, Сидорова, 1979; Тарасенко
зі співавт., 1980)”. При цьому необхідно дотримуватися хронології публікацій,
як це продемонстровано на цьому прикладі. Якщо декілька праць різних
авторів датовані одним і тим же роком, тоді вони в межах конкретного року
подаються за кириличним, потім – латинським алфавітом. Наприклад: “Види
роду Vinca інтенсивно досліджували в деяких європейських країнах (Іваненко,
1975; Косых, 1975; Krause, 1975)”. У тих випадках, коли праця написана
колективом авторів і їхні прізвища не наведені на титульній сторінці, то у фразі
цитується повна назва твору із вказівкою року публікації, а у дужках – за
одним-двома першими словами її назви, наприклад: цей вид уключено до двох
останніх видань “Червоної книги України” (1996, 2009); деяку інформацію про
цей вид знаходимо в багатьох працях (Геоботанічне районування…, 1977;
Определитель…, 1987; Червона книга…, 2009, та ін.).
Інтернет-сторінки цитують так само, як і літературні джерела, а у випадку
відсутності прізвища автора чи назви електронної публікації посилання
наводять безпосередньо в тексті як http адресу, наприклад: ...які є середовищем
існування водоплавних птахів (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/).

Обсяг тексту. Стаття має бути набрана на комп’ютері в текстовому
редакторі “Word”, шрифт Times New Roman, роздрукована з одного боку
аркуша паперу форматом А4 через 1,5 інтервал. Текст без переносів слів, кегль
шрифту 14, абзац 1,25 см; ширина полів з лівого боку – 30, з правого – 20,
зверху та знизу по 25 см, без нумерації сторінок.
Розташування та оформлення матеріалу статті мають бути такими:
1) ініціали та прізвища автора (-ів) – великими літерами;
2) повна офіційна назва установи, де виконане дослідження та її адреса;
3) назва статті – великими літерами напівжирним шрифтом;
4) реферат українською мовою (обсяг не менше 200 слів (близько 1200
знаків));
5) ключові слова українською мовою;
6) реферат англійською мовою (обсяг не менше 350-400 слів (2000-2500
знаків);
7) ключові слова англійською мовою;
8) текст статті;
9) список літератури.
Текст рефератів слід подавати українською та англійською мовами.
Реферат має бути написаний за такою формою: прізвище та ініціали автора (ів), назва статті, власне текст, ключові слова.
Таблиці. Цифровий матеріал має бути опрацьований статистично,
зведений у таблиці й не дублюватися в тексті. Таблиці повинні бути
компактними, їхні шапки – точно відповідати змісту граф. Ширина таблиці до
13 см (за погодженням з редакцією до 20 см), шрифт Times New Roman, кегль
10, без абзацних відступів і без застосування спеціальних стилів, примусових
переносів слів, фіксованої ширини колонок, фіксованої висоти рядків. Автор
розміщує таблиці в тексті (зокрема й у електронному варіанті статті) після
першого посилання на таблицю. Розривати таблиці при переході на нову
сторінку непотрібно. Крім того, вони надсилаються окремими електронними
файлами, названими “Table01”, “Table02” тощо. На кожну таблицю має бути
посилання в тексті.
Ілюстрації
(фото, штрихові рисунки, графічний матеріал тощо)
подають лише в електронній формі, у форматі tiff. Допускається також формат
jpeg (jpg), однак тоді зображення слід зберегти в режимі “максимальний”.
Ілюстрації мають бути якісними, чіткими й достатньо контрастними, не
перевантаженими текстовими написами. Можна подавати їх кольоровими,
оскільки на Інтернет-сторінці
будуть розміщені PDF файли статей з
кольоровими ілюстраціями. Однак, автори повинні пам’ятати, що в журналі
ілюстрації будуть чорно-білими (з градацією сірого), отже, рекомендується

перевірити, як вони виглядатимуть у сірих тонах. У випадку, коли подаються
змонтовані таблиці ілюстрацій, усі зображення на такій таблиці мають бути
максимальновирівняними за яскравістю та контрастом.
Розмір ілюстрацій не повинен перевищувати 13 × 17 см. При цьому слід
орієнтуватися й на обсяг підписів. Якщо вони досить великі, то потрібно
відповідно зменшити висоту ілюстрації. Роздільна здатність ілюстрацій має
бути щонайменше 600 пікселів на дюйм. Збільшення подається у вигляді добре
помітного штриха і пояснюється у підписі до ілюстрації. Написи на рисунках
мають бути неавтомасштабованим шрифтом Times New Roman (кегль 10).
Автор розміщує ілюстрації в тексті (у тому числі і в електронному
варіанті статті, значно зменшивши їх розмір, щоб весь файл, створений у
редакторі WORD, не був надто великим) там, де б він хотів бачити їх в
опублікованій праці. Під час вставляння ілюстрацій в текст не допускаються
будь-які рамки рисунків, графіків тощо. Крім того, вони надсилаються
окремими повнорозмірними електронними файлами, названими “Figure01”,
“Figure02” тощо. Кожна ілюстрація повинна мати підпис, причому обов’язково
мовою, якою написана стаття. У підписах наводять назву ілюстрації,
пояснюють значення усіх кривих, літер, цифр тощо, вказують розмір штриха.
На кожну з ілюстрацій має бути посилання в тексті.
Графіки слід готувати у вигляді неавтомасштабованих чорно-білих
штрихових графічних об’єктів “Excel”, розмір яких не перевищує 13 × 17 см, з
написами шрифтом Times New Roman (кегль 10). Лінії графіків чорні,
товщиною 1 pt. Вставляючи графіки в текст статті, генерувати зображення з
програми “Excel” без рамок. Крім того, бажано додати до статті графіки,
експортовані у вигляді графічних файлій, оформлених як це описано вище
щодо інших ілюстрацій.
Літературні джерела цитуються за прізвищами авторів: (Іванов, 1992).
До списку літератури мають входити лише цитовані джерела, розташовані в
алфавітному порядку. Роботи одного автора подаються в хронологічній
послідовності. У бібліографії іноземних робіт повинно зберігатися оригінальне
написання, прийняте в даній мові.
Бібліографічний опис у списку джерел робити за формою 23, поданою у
«Бюлетені ВАК України», 2008, №2 (С.61-62).
Редакція залишає за собою право скорочувати і правити надіслані
матеріали та відхиляти ті, що не відповідають даним вимогам.
До редакції журналу надсилають два примірники статті, підписані всіма
авторами та електронну версію роботи висилають електронною поштою. Всі
рукописи розглядаються редколегією, рецензуються та затверджуються (або
відхиляються) до друку. Стаття обов’язково має супроводжуватися

мотивованою рекомендацією від установи, в якій проведено дослідження, а
статті аспірантів – також рецензією наукового керівника.
Статті, які не відповідають вказаним вимогам, не розглядаються.
Надіслані матеріали не повертаються.
Редколегія залишає за собою право відхилення статей на підставі
рецензій чи експертних висновків членів редколегії або інших фахівців.
Окремим файлом подаються відомості про авторів: прізвище, ім’я та
по батькові, місце роботи (повна назва організації та її адреса), науковий
ступінь, номери контактних телефонів, e-mail.
Адреса редакції: Карпатський біосферний заповідник, вул. Красне Плесо, 77,
м. Рахів, Закарпатська обл., 90600, тел. (03132) 2-21-93, E-mail: cbrrakhiv@ukr.net

