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Novitates Theriologicae. Pars 11 (2020)
Novitates Theriologicae, Pars 14: **–**
Київ: Українське теріологічне товариство НАН України, 2022

Назва матеріалу, не більше двох рядків у поточному форматі

Ім’я Прізвище

Назва установи (Місто)
e-mail: vasha_adresa@domen

Surname, A. [Назва повідомлення англійською]. — Текст резюме обсягом близько 5 речень (порядку 500–800 знаків). можна спочатку тут викласти українською, як і в кінці тексту, а перекласти згодом.

Вступ 
Тут 5–7 речень із посиланнями на ключові праці. Не починайте абзаци чи речення з цифр або ініціалів (у тексті ініціали ставимо перед прізвищем). 
Мета роботи — описати / узагальнити / проаналізувати / ...

Розділ 1 рівня
Текст у поточному форматі (шрифт Times New Roman 10 pt, інтервал = 1.0, відступ зверху 2 pt, абзацний відступ 0.7 — а простіше просто використовувати цей абзац чи будь-який інший абзац з цього файлу як шаблон)
Внутрішній підзаголовок. текст; посилання в тексті на рисунки або таблиці подавати у форматі (рис. 1). Виноска тут Підтекстова виноска.... Прохання не міняти параметри абзаців..

фото 1 -- вставити тут і прислати окремо ориг. з назвою avtor-fig1.jpg або avtor-fig2.xls
фото 2 -- вставити тут і прислати окремо ориг. з назвою avtor-fig1.jpg або avtor-fig2.xls
Рис. 1. Сховища подільських їжатців: ліворуч (або a) — гніздо у вивороті коріння сосни; праворуч — нора під каменем. Фото автора, 20.02.2020. (важливо вказувати дату і автора)

Таблиця 1. Назва таблиці (без крапки!) 
Назва колонки
Назва колонки з великої літери
Те саме
Назва рядка
Текст або цифри
...
...
...
...
Разом
...
...
Примітка. При потребі можна використати такий абзац для примітки під таблицею.

Обговорення [або Висновки]
2–3 абзаци. прошу не використовувати автонумерацію або автомаркери.

Подяки 
Бажано не забути вказати всіх, хто згаданий як автор особистого повідомлення, фотографії абощо. краще з повним ім’ям, можна з установою. Або якщо буда якась тема або якийсь проект, то часто в умовах просять зазначати.

Література 
[стиль — модифікований Чикаго: курсив тільки для назви видання, рік після авторів, том або випуск — жирним, всі ініціали попереду, окрім ініціалів першого автора, сторінки після номера тому ставлять через двокрапку, після міста — через кому]
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Резюме 
Прізвище, І. Назва матеріалу (тут українською). — резюме на 500–800 знаків, аналогічне до наведеного на початку тексту (але на початку — англійською).


