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ВИПУСКИ «ПРАЦЬ ТЕРІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ»
ТА ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Загальна інформація про видання
«Праці Теріологічної школи» (ISBN 966–02–0692–5) — серія видань Українського теріологічного товариства НАН України, започаткована 1998 року за ініціативою Ради УТТ і вперше презентована на V Теріологічній школі-семінарі (Гайдари). Всі випуски серії є, як правило, тематичними і видаються з періодичністю раз на 1–2 роки. Окрім статей, у кожному
випуску є розділ коротких повідомлень за поточними темами теріологічних досліджень і розділ хронік та інформацій. Із випуску № 11 серія переходить у статус періодичного видання з
ISSN 2312–2749 та позначенням випусків як «Том». Нижче подано бібліографію всіх цих випусків. Їхній зміст з виходом на pdf-версії усіх статей розміщено в розділі «бібліотека» сайта
Українського теріологічного товариства НАН України — www.terioshkola.org.ua.
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Правила для авторів
Загальні вимоги. Для публікації у виданні «Праці Теріологічної школи» приймають неопубліковані раніше наукові праці в галузі вивчення ссавців, а також короткі повідомлення та
хроніку. Статтю подають українською, російською або англійською мовою в електронному
варіанті. Зразок оформлення статті є на сайті товариства (www.terioshkola.org.ua/ua/library/ptsnext.htm). Звертаємо увагу на потребу дотримання норм біоетики.
Формат. Аркуш — 19х27 см, поля — верхнє 2,5, інші 2 см. Текст набирати гарнітурою
Times (11 pt) у форматі doc або rtf з міжрядковим інтервалом 1,0. Текст набирають прописними літерами, без застосування елементів автоформатування абзаців. Допускаються виділення
фрагментів тексту масним або курсивом. Рекомендований обсяг статті — 10–40 тис. знаків
(5–20 стор.), включаючи таблиці, рисунки, список літератури та резюме. Обсяг коротких повідомлень — до 7000 знаків (2 стор.), оглядових статей — до 20 стор. у зазначеному форматі.
Бажаний обсяг електронного варіанту статті — до 1 Мб, вкл. обсяг ілюстрацій.
Інформаційний блок розміщують на першій сторінці в наступному порядку (окремими
абзацами): шифр УДК, назва статті, ім’я і прізвище автора (авторів) повністю, резюме (5–8
рядків), ключові слова (одним рядком), поштова та електронна адреси автора. Якщо авторів
більше одного, то зазначають адреси кожного з них, відмічаючи відповідність прізвищ авторів і адрес цифрою (напр., «Дикий І.1, Делеган І.2»). Резюме повинне якомога ширше розкривати суть і головні результати дослідження, не мати загальних фраз і перефразувань назви.
Після резюме українською всю інформацію повторюють англійською мовою.
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Вступ. Ця обов’язкова частина рукопису обсягом до 1/5 обсягу статті, і в ньому має бути
стисло подана наступна інформація: формулювання і стан проблеми, посилання на ключові
проблемні праці, формулювання мети дослідження і його новизни.
Матеріал і методика. Цей розділ є рекомендованим, проте його зміст може бути включеним у вступ. Важливим є викладення основної методики здобування первинного матеріалу
та методики його опрацювання, або посилання на відповідні раніше опубліковані методики.
Це стосується усіх етапів роботи, від збору первинного матеріалу і методик його опрацювання до техніки накопичення і статистичної обробки даних. В усіх випадках вимагається стисле
обґрунтування доцільності застосування обраних автором методик або посилання на методичні праці. Обсяг опрацьованого матеріалу також має бути зазначений.
Рубрикація статті. Рубрикація матеріалу є довільною, проте обов’язковою. Основний
текст може бути названий «Результати та їх обговорення» або містити власні назви розділів.
Рекомендується робити підрозділи обсягом не більше 4000 знаків (1–1,5 сторінки). У назвах
розділів і підрозділів, які наводять окремим рядком, крапку не ставлять. Внутрішньоабзацні
назви підрозділів, набирають масним курсивом (як в цих правилах). Перед кожним розділом
або підрозділом вміщують вільний (без тексту) рядок.
Таблиці. Таблиці (створені в MS Word або MS Excel) розміщують безпосередньо у тексті
статті. Кожна таблиця повинна мати заголовок та порядковий номер, на який є посилання в
тексті. Всі таблиці повинні мати суцільну нумерацію і відповідні посилання в тексті. Згадувані в заголовках величини супроводжуються відповідними одиницями вимірювання (у скороченій формі). Розмір цифр і тексту в таблицях — 9 pt. Назви таблиць рекомендується подавати над двома мовами — мовою тексту і англійською (українською для англомовних статей),
окремими рядками перед таблицею.
Рисунки. Рисунки нумерують у порядку їх згадування в тексті. Кожен рисунок подавати
в окремому файлі (формати gif, tif або jpg зі стисканням не менше 10) з урахуванням того, що
їхня роздільна здатність у реальному розмірі має становити 300 dpi. Розмір цифр і тексту на
рисунку — 9 pt. Колірність допускається в межах відтінків сірого. Підписи до рисунків розміщують під ними, у формі «Рис. 1. Розподіл ... .». Підписів до рисунків розміщують під рисунками і дублюють англійською мовою.
Формули, терміни, одиниці вимірювання. Формули наводять у тексті, використовуючи
редактор формул MS Equation. Біологічні, фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни,
одиниці вимірювання та їхні умовні позначення, що використані у статті, повинні бути загальноприйнятими. Скорочені позначення одиниць вимірювання наводять відповідно до транскрипції міжнародної системи одиниць. При оглядах складу фауни рекомендується в розділі
«матеріали і методика» наводити джерело ключового систематичного огляду.
Посилання на літературу. В тексті статті роблять прямі посилання на літературу у форматі «(Мигулін, 1938; Червона книга..., 1994)», а після основного тексту статті подають список цитованої літератури за алфавітом, без нумерації, спочатку кирилицею, потім латиницею.
Деталі оформлення бібліографії, включаючи пунктуацію, повинні відповідати загальновідомим вимогам ВАК України. Зразки оформлення бібліографії можна знайти у поточному виданні «Праць» або на сайті www.terioshkola.org.ua у розділі «бібліотека».
Документи і листування. Оригінальні файли потрібно називати прізвищем першого автора латинськими літерами (напр., shkvyrya-(20_06_2012).rtf). До статті треба додати супровідний лист від автора зі зверненням до редколегії про розгляд статті. Всі статті проходять рецензування та редагування. Статті, які не відповідають цим правилам, або мають зауваження
від рецензентів, повертаються авторам з відповідними зауваженнями. Після доопрацювання
статті автор повинен надіслати поновлену версію разом з відповіддю на зауваження (за кожним із пунктів зауважень). Статті англійською мовою мають бути супроводжені рекомендаційним листом від колеги, який друкує свої статті англійською мовою і переглянув рукопис.
Листування ведеться електронною поштою: mammalia@ukr.net.

