Праці Теріологічної школи. Том 14 (2016)
Proceedings of the Theriological School. Vol. 14 (2016)

УДК 000.00

НАЗВА СТАТТІ (не робіть довгі заголовки; щонайбільше — два рядки)
Ім’я Прізвище
І н с т и т у ц і я : назва, місто
E-mail: ______
Назва статті. — Прізвище, І. — Текст резюме обсягом до 1000 знаків (тут 300). Пишіть по суті, не
пишіть «у статті розглянуто..., було зроблено». Краще дайте найголовніші результати і висновки. Напр., «Досліджено явище/зразки/питання.... З’ясовано, що.... Висловлено припущення....». Тексти обох
резюме мають бути максимально узгодженими.
К л ю ч о в і с л о в а : 4–6 слів або словосполучень, бажано в межах цього одного рядка.
Article Title. — Author, N. — Summary up to 1000 characters.
K e y w o r d s : _______________.

Вступ
Цей файл може бути використаний як шаблон оформлення статті. При використанні цього зразка автор сам може контролювати загальний обсяг статті та розміщення рисунків і таблиць. У вступі до статті приблизним обсягом 5–15 рядків бажано зазначити три головні моменти: що найголовніше відомо (з відповідними посиланнями), у чому проблема або в розвиток чого оформлено цей текст, що є метою праці.

Про текст статті
Текст подається з прямими посиланнями у хронології через кому з крапкою (Вовченко,
2003; Грицьків, Одарка, 2005). Не робіть великі абзаци, обмежуйтеся 10–15 рядками! Не використовуйте для текстових виділень підкреслення, обмежуйтеся курсивом.
Не змінюєте примусово стилі тексту і формат сторінки в цьому зразку (19х27 см з берегами по 2 см). Цей текст розмічено стилем «PS text (red)». Стилі (тобто описи параметрів абзацу і тексту) розміщені в текстових редакторах звичайно на верхній панелі ліворуч; при бажанні можете побавитися, «стоячи» курсором на цьому абзаці. У переліку стилів є стилі для
заголовків і підзаголовків, резюме та імен авторів, назв і вмісту таблиць, основного тексту та
підписів для рисунків, бібліографії та підтекстових виносок1. Між розділами, перед і після
таблиць і рисунків має бути один вільний рядок (для нього є стиль «PS1 space»).
Уникайте слів «було» і частки «-ся»: не «дослідження було проведене», а дослідження
провели», і не «дослідження проводилися» (бо вони самі себе не проводили), а «дослідження
[ми] проводили (проведено)». Не пишіть складно, на кшталт «тут проводився випас овець»,
краще «тут випасали овець»....

Про структуру статті
Структуруйте статтю, уникайте великих (понад 1 сторінку) розділів чи підрозділів. Виходячи з рекомендованого ДАКом обсягу статті у 5 та більше сторінок, на такий обсяг варто
мати близько 3–5 основних розділів чи підрозділів, не рахуючи загальноприйнятих «вступ»,
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Це зразок виноски, тобто підтекстової примітки (гарнітура Times NR розміром 9 pt)....

«подяки і визнання» та «література», а також 1–2 ілюстрації, таблиці, схеми або переліки. Не
забувайте про правила оформлення літератури. При цитуванні частин видань (глав книжок,
статей в журналах тощо) потрібно вказувати повний обсяг розділу чи статті у форматі «віддо». Таблиці та рисунки можна розміщати безпосередньо в тексті, проте уникайте спеціальних форматувань типу «обтікання текстом». На першій сторінці не має бути ні таблиць, ні
рисунків, бажано також на першій сторінці не давати на них посилань.

Про таблиці
Уникайте об’єднань комірок. Цифрові дані давайте з однією точністю (напр., 0,12), розділовий знак після цілої частини — кома (в англ. — крапка). Формат таблиць такий:
Таблиця 3. Динаміка заселення пацюками та їхніми родичами хати протягом двох періодів обліків
Table 3. Dynamics of .....
Вид

Весняно-літній період
Гнізда

Пацюк мандрівний
Вовчок сірий
Мишак жовтогрудий

n
123
—
4

%
16,9
—
0,6

n
224
17
3

Особини
%
21,4
1,6
0,3

Літньо-осінній період
n
358
—
25

Гнізда
%
44,9
0,0
3,1

Особини
n
%
524
84,9
1
0,2
87
14,1

Про рисунки
Рисунки можна вставляти у текст, проте бажано надсилати вихідні файли, у форматі jpg
(режим «відтінки сірого» або «індексовані кольори», не повнокольоровий). Вихідні файли
(формат cdr, bmp, wmf, psd тощо) надсилати не треба. Звертаємо увагу на традиційне для всіх
нас зловживання електронними таблицями: більшість праць містить рисунки, під якими лежить електронна таблиця з 3–5 сторінок, купи цифр і «лівих» рисунків. Прохання спрощувати
файли електронних таблиць до обсягу необхідної для рисунка цифрової інформації або зберігати рисунок окремим файлом.
Для збереження рисунка з екселу в графічному форматі треба вибрати опцію «зберегти
як», в якій вибрати тип файлу «веб-сторінка», після чого зайти у розділ «сервіс» цієї вкладки
(справа вгорі) і там на вкладці «параметри веб-документу» вибрати розділ «картинки» і прописати роздільну здатність вашого монітора (напр., 800х600) і зернистість картинки (бажано
«300 dpi»). Після цього натиснути «зберегти» і у збереженій папці взяти файл потрібного вам
рисунку, перейменувати його під потрібну вам назву, скопіювати у потрібне місце, а все зайве стерти. За умовчанням цей файл має формат “gif” та 96 dpi.

Про файли
Файл статті називайте своїм прізвищем, латиною (напр., gaschak-ver1.rtf). При поверненні редагованих файлів (напр., gaschak-ver2ed.doc). прохання не змінювати їхні назви, а лише
додавати потрібні уточнення (напр., gaschak-ver3avt.rtf). Те саме стосується назв файлів рисунків (напр., gaschak-fig2-ver1.jpg). Прохання оптимізувати файли (особливо рисунки!) так,
щоби їхній загальний обсяг не перевищував 1 мб.
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