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Правила для авторів  

 
У фаховому періодичному збірнику наукових праць "Наукові записки Державного 

природознавчого музею" публікуються статті з профільних наукових дисциплін природничих 

музеїв – музеології, екології, ботаніки, зоології, палеонтології, ґрунтознавства, охорони 

природи. Повідомлення про результати наукових досліджень, а також матеріали про музейну 

діяльність, публікуються в рубриках "Короткі повідомлення", "Замітки", "Нові таксони", 

"Методика досліджень", "Історія науки", "Ювілейні дати", "Втрати науки", "Хроніка" та інші.  

До публікації приймаються статті (обсягом від 6 до 12 стор.) підготовлені на матеріалах, 

отриманих в результаті наукового опрацювання музейних колекцій або зібраних під час 

польових досліджень, які відповідають напрямам діяльності музею, короткі повідомлення  

(обсягом від 2 до 4 стор.), замітки (до 1 стор.).  

Статті приймаються українською та англійською мовами. Структура статей, як правило, 

повинна містити такі елементи: вступ (без заголовку), Матеріал і методика досліджень, 

Результати досліджень (та їхнє обговорення), Висновки, використана література (без 

заголовку), резюме (українською та англійською мовами обсягом не менше 1800 знаків без 

пробілів) та Ключові слова (6-8 слів або словосполучень).  

Стаття має бути набрана на комп'ютері (шрифт Times New Roman, розмір – 10, відступ – 0,5 

см), роздрукована з одного боку аркуша паперу формату А-4 через 1 інтервал; ширина полів з 

лівого боку – 20, з правого – 60, зверху – 32, знизу – 75 мм.  

Розташування матеріалу має бути таким: спочатку подається індекс УДК, під ним ініціали 

та прізвище автора в називному відмінку, нижче прописними літерами назва статті (шрифт – 

напівжирний), під назвою резюме українською (англійською) мовою і ключові слова (розмір 

шрифту – 9, курсив), текст статті з таблицями, список літератури, повна назва установи, в якій 

працює автор (-ри), та власна електронна адреса, резюме англійською (українською) мовою. 

Ілюстрації і підписи до них розміщуються в окремих файлах.  

Резюме (розмір шрифту 9) набираються за такою формою: прізвище та ініціали автора 

(курсив). Назва статті (шрифт напівжирний). Власне текст (шрифт Times New Roman, розмір 

шрифту 9, відступ 0,5 см), ключові слова (курсив).  

Заголовки і підзаголовки слід відокремлювати від основного тексту зверху і знизу одним 

інтервалом.  

Цифровий матеріал по можливості зводиться в таблиці і не дублюється в тексті. Слово 

"Таблиця" (курсив) розміщується в правому куті, під нею по центру назва (шрифт – 

напівжирний). Таблиці повинні бути компактними, мати порядковий номер (якщо їх більше 

одної), а їхні шапки точно відповідати змісту граф. Усі цифри в таблицях повинні відповідати 

цифрам у тексті.  

Назви видів рослин і тварин (курсив) у тексті при першому згадуванні виду і роду 

вказуються з їх авторами, далі назви цих таксонів наводяться латинською мовою без авторів або 

мовою, яка використовується в тексті. У геоботанічних статтях назви формацій подаються 

тільки латинською мовою, назви видів у асоціаціях теж наводяться латинською мовою, без 

авторів.  

Список літератури (шрифт – 9) складається за абетковим принципом. При посиланні на 

літературне джерело в тексті в квадратних дужках слід навести порядковий номер, який 

відповідна праця має в списку літератури. Праці одного й того ж автора (чи разом із 

співавторами) розміщуються в хронологічній послідовності.  

Статті до чергового випуску збірника приймаються протягом року. Текст статті 

надсилається до редакції на адресу: orlov0632306454@gmail.com або trilobit6@gmail.com.  

Рецензування поданих статей є закритим. До нього залучаються провідні спеціалісти з 

вищевказаних наукових напрямів. Редакційна колегія може відмовити у публікації статей, які не 

відповідають "Правилам для авторів" чи рецензування яких виявило недостатній науковий 

рівень, або повернути статті авторам на доопрацювання.  
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Відомості про авторів, які потрібні при реєстрації DOI номерів 
 

На окремій сторінці потрібно вказати наступні відомості про кожного автора, англійською 

мовою:  

• прізвище, ім'я; 

• науковий ступінь, вчене звання; 

• посада, місце роботи, навчання (найменування установи або організації, включаючи 

підрозділ, кафедру); 

• особиста адреса електронної пошти; 

• ідентифікатор учасника ORCID (для його отримання необхідно зареєструватися на 

сайті  http://orcid.org/  

Використана література має бути транслітерована і подана у такому порядку, як у прикладі 

без використання нумерованих списків. Для транслітерації можна використовувати наступні 

сервіси:  

• для літератури українською мовою: https://www.slovnyk.ua/translit.php, використовуємо 

вкладку «Паспортна»  

• для літератури російською мовою: https://translit.net/ru/zagranpasport/  
 

Приклад оформлення відомостей про авторів 
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