ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
VІ міжнародної наукової конференції
«МОЛЮСКИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ І
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ»
12 грудня 2019 року
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
– філогенія, еволюція, генетика та систематика
молюсків;
– фауна, еколого-біологічні особливості водних і
наземних молюсків;
–
фізіолого-біохімічні,
морфологічні,
радіоекологічні та екотоксикологічні аспекти
малакології;
–
паразитологічні
та
прикладні
аспекти
малакології.
Форма участі в конференції: заочна.
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Назва доповіді
Напрям роботи конференції
Контактний телефон
E-mail
Поштова адреса з індексом
та номером відділення
«Нової пошти» для
пересилки збірника та
сертифіката
Дата

Для участі у роботі конференції просимо
надіслати
на
адресу
malacology2019@ukr.net :
– заявку учасника конференції (до 15
вересня 2019 р.);
– текст статті обсягом (разом із таблицями,
рисунками,
списком
літератури
і
анотаціями) не повинен перевищувати 15
сторінок, кегль – 14 пт, міжрядковий
інтервал – 1,5 пт. (до 1 жовтня 2019 р.)
– відскановану квитанцію про сплату
вартості публікації після повідомлення про
прийняття статті до друку (40 грн. за
сторінку та 45 грн. за персональний номер
DOI).

Контактні особи:

Шевчук Лариса Миколаївна (067)18-37-820
Васільєва Людмила Анатоліївна (097)96-57-726

Повідомляємо, що статті будуть
опубліковані у науковому журналі
«БІОЛОГІЯ
ТА
ЕКОЛОГІЯ»
Полтавського
національного
університету імені В. Г. Короленка
(збірник включений до переліку
наукових фахових видань – Наказ МОН
України №1413 від 24.10.2017 р.)
Процедура розгляду матеріалів та
вимоги до авторів за адресою:
http://pnpu.edu.ua/ua/bio_eko.php
Учасники
конференції
отримають
сертифікати учасника.
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Оргкомітет конференції
Співголови:
Киричук Галина Євгеніївна – ректор
Житомирського державного університету імені
Івана Франка імені Івана Франка, доктор
біологічних наук, професор.
Акімов Ігор Андрійович – директор
Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена НАНУ,
доктор біологічних наук, професор, членкореспондент НАНУ.
Афанасьєв
Сергій Олександрович –
директор Інституту гідробіології НАНУ, доктор
біологічних наук, професор, член-кореспондент
НАНУ.
Кочурко Василь Іванович – ректор
Барановицького
державного
університету
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доктор
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Заступники голів:
Сейко Наталія Андріївна – проректор з
наукової і міжнародної роботи Житомирського
державного університету імені Івана Франка,
доктор педагогічних наук, професор.
Стадниченко Агнеса Полікарпівна –
завідувачка кафедри зоології, біологічного
моніторингу та охорони природи Житомирського
державного університету імені Івана Франка,
доктор біологічних наук, професор.
Шевчук Лариса Миколаївна – професор
кафедри зоології, біологічного моніторингу та
охорони природи Житомирського державного
університету імені Івана Франка, доктор
біологічних наук, професор.
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Вискушенко Дмитро Андрійович –
декан
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факультету
Житомирського державного університету
імені Івана Франка, кандидат біологічних
наук, доцент.
Юришинець Володимир Іванович –
заступник
директора
Інституту
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доктор біологічних наук.
Межжерін Сергій Віталійович –
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Корнюшин Вадим Васильович –
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НАНУ,
доктор
біологічних
наук,
професор.
Житова
Олена
Петрівна
–
завідувачка кафедри екології лісу та
безпеки життєдіяльності Житомирського
національного
агроекологічного
університету, доктор біологічних наук.
Гомля Людмила Миколаївна –
доцент кафедри ботаніки, екології та
методики навчання біології Полтавського
національного
університету
імені
В. Г. Короленка, кандидат біологічних
наук, доцент.
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ст.
викладач
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природи Житомирського державного
університету
імені
Івана
Франка,
кандидат біологічних наук.
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кандидат біологічних наук.
Гарбар Олександр Васильович – завідувач
кафедри екології, природокористування та
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університету імені Івана Франка, кандидат
біологічних наук, доцент.
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університету, кандидат біологічних наук, доцент.
Тарасова Юлія Вікторівна – доцент кафедри
зоології, біологічного моніторингу та охорони
природи
Житомирського
державного
університету імені Івана Франка, кандидат
біологічних наук, доцент.
Уваєва Олена Іванівна – доцент кафедри
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державного
університету імені Івана Франка, доктор
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ВИМОГИ ДО АВТОРІВ
Науковий фаховий журнал «Біологія та екологія» публікує оригінальні матеріали
(експериментальні, теоретичні і методичні статті, а також короткі повідомлення, огляди і
рецензії) за результатами досліджень у різних галузях біології та екології (ботаніка,
біологія людини і тварин, мікробіологія, загальна екологія, охорона природи, історія
біологічних наук).
Робочі мови журналу – українська, англійська, німецька, польська.
Порядок розміщення рукопису матеріалів:
• у верхньому лівому куті
(вирівнювання за лівим краєм, кожен підпункт із нового рядка без пробілів):
1) гриф УДК;
2) ініціали та прізвище автора (авторів);
3) повна назва установи, у якій виконано дослідження;
4) адреса для листування;
5) електронна адреса (стиль – курсив);
6) 16-значний ідентифікатор дослідника ORCID.
• через пробіл:
7) назва роботи (від центру прописними літерами, стиль – напівжирний);
8) анотація та ключові слова (5–7) українською мовою (для україномовної
статті) або англійською мовою (для статті іншими, окрім української, мовами)
(стиль – курсив, вирівнювання за шириною);
9) основний текст статті (мови тексту – українська, англійська, німецька,
польська);
10) список використаної літератури (для статті українською мовою) або
References (для статті іншими, окрім української, мовами);
11) анотація англійською мовою (або українською мовою, якщо основний
текст статті подано англійською, німецькою чи польською мовами), що наводиться
разом із такими елементами:
• назва статті (від центру прописними літерами, стиль напівжирний);
• ініціали та прізвища авторів (вирівнювання по центру,
регістр – починати із прописних);
• назва установи, у якій виконано дослідження (вирівнювання по центру,
• регістр – починати із прописних);
• текст анотації та ключові слова, повністю ідентичні таким альтернативною мовою
перед текстом статті (вирівнювання за шириною).
12) References (для статті українською мовою);
13) в окремому файлі – відомості про авторів.
Структура статті. Текст статті повинен містити такі розділи (обов’язкові для
методичних та експериментальних статтей).
Вступ. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими
практичними завданнями, а також наступними дослідженнями та публікаціями. Виділення
не вирішених раніше частин загальної проблеми. Формулювання мети дослідження.
Матеріали та методи. Стислий опис шляхів і засобів отримання наукових
результатів.
Результати та їх обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження
з обґрунтуванням одержаних наукових результатів.

Висновки. Короткий підсумок отриманих результатів. Наукова новизна, теоретичне
і практичне значення, можливе впровадження, перспективи наукових розробок у даному
напрямку.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вимоги до оформлення статті:
текстовий редактор Місгоsоft Wогd без автоматичного й ручного розподілу переносів;
гарнітура – Times new Roman;
кегль – 14 пт;
міжрядковий інтервал – 1,5 пт;
формат – А4;
поля з усіх країв – по 2 см;
відступ абзацу – 1,25 см;
вирівнювання тексту – за шириною;
обсяг публікації (разом із таблицями, рисунками, списком літератури і анотаціями) не
повинен перевищувати 15 сторінок – для експериментальної статті або 20 сторінок –
для оглядової статті; рукописи більшого обсягу приймаються тільки після
попереднього узгодження з редколегією.

Таблиці великого розміру подаються на окремих сторінках, невеликого –
розміщуються по тексту, від якого відділяються пробілом. Текст у таблицях набирається
розміром 12 пт через один інтервал, «шапки» таблиць виділяються напівжирним стилем.
За необхідності до таблиць додаються пояснення або примітки.
Графічні об’єкти подаються у форматі *.eps (CMYK, GRAYSCALE), фотографії,
діаграми та графіки – у форматі *.jpeg (300 dpi). Рисунки виконуються у відтінках сірого,
у діаграмах та графіках рекомендується використовувати різнотекстурні заливки на основі
чорного та білого кольорів, рамки та заливки фону не допускаються. Діаграми та графіки
також додатково подаються у файлах тих програм, у яких були створені (*.doc, *.xls та
ін.).
Нумерація таблиць і графічних об’єктів (Таблиця 1, Рис. 1) та посилання на них по
тексту (табл. 1, рис. 1) є обов’язковими. Заголовки таблиць та графічних об’єктів
подаються кеглем шрифту основного тексту статті (14 пт) і виділяються напівжирним
стилем.
Назви біологічних видів і родів у тексті подаються латинською мовою і виділяються
курсивом. Автори видів і родів наводяться лише при першому згадуванні виду і курсивом
не виділяються.
Формули слід набирати у редакторі Microsoft Equation, розмір знаків має бути
співрозмірним шрифту основного тексту статті.
Фізичні величини наводяться в одиницях СІ. Значення фізичної величини і одиницю
виміру (окрім % і ºC) обов’язково розділяти пробілом, використовуючи для цього
«нерозривний пробіл» – поєднання клавіш <Ctrl+Shift+пробіл> (2 м, 15,5 кг).
Лапки використовувати лише друкарські: « ».
Для позначення апострофу потрібно використовувати символ «’» (поєднання клавіш
<Alt+0146>).
У тексті слід розрізняти символи тире та дефіс. Використовувати потрібно тільки
«коротке тире», у тому числі при позначенні діапазонів: С. 25–32; у листопаді–грудні;
у 2012–2014 рр.; у табл. 1–2 і т.п. При наведенні діапазону між числами та тире пробіли не
використовуються; в інших випадках перед і після тире слід вставляти один пробіл.
У десяткових дробах потрібно використовувати кому, а не крапку. Знак множення не
допускається заміняти літерою «х», а слід позначати символом «×».

Анотація повинна відбивати отримані результати і головні висновки статті та
передавати читачеві основну її сутність. Мінімальний обсяг текстової частини анотації
становить 1800 символів (разом із ключовими словами). Резюме всіма мовами має бути
ідентичним.
Упорядкування списку використаних джерел. Кожне джерело, яке наведено або
процитовано в публікації, необхідно відобразити у списку використаних джерел.
Цитований матеріал наводиться в алфавітному порядку за прізвищем автора
(редактора/укладача, якщо немає автора) і не нумерується!
Якщо матеріал не має автора, його необхідно розподілити за першою літерою
назви.
Якщо в бібліографічному описі зазначено кілька робіт одного й того ж автора,
редактора або упорядника, тоді записи розташовуються в хронологічному порядку за
роками видання у порядку зростання.
Кожен бібліографічний опис джерела починається з нового рядка з вирівнюванням
по ширині без відступів.
Якщо бібліографічний опис джерела займає кілька рядків, тоді перший рядок опису
вирівнюється по ширині без відступів, а наступні рядки – з відступом у 1,25 см.
Список використаної літератури має бути оформлений згідно вимог стантдартів
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні
вимоги та правила складання» http://lib.pnpu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf або ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»
http://www.nbuv.gov.ua/node/933.
References – список використаних джерел англійською мовою – складається згідно
вимог міжнародного бібліографічного стандарту АPA (Американської психологічної
асоціації) (http://www.apastyle.org/), де всі кириличні назви статей та книг
транслітеруються латинськими літерами та перекладаються англійською мовою.
Більш детальну інформацію про стиль цитування APA Citation Style подано за
посиланням: https://www.library.cornell.edu/research/citation та у методичних рекомендаціях
«Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Київ,
2016»:http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/International%20style%20citations_2017.pdf?id
=d1b22a28-96eb-4ca4-9ac7-8e29a393b9fb.
REFERENCES необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список
використаних джерел, наданий українською мовою, незалежно від того, є в ньому
іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони
повторюються у списку, наведеному латиницею, але дещо видозмінено.
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