ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
У журналі «Науковий вісник Чернівецького
університету. Біологія (Біологічні системи)»
публікуються
результати
досліджень
з
актуальних проблем біохімії, біотехнології,
молекулярної генетики, екології, ботаніки,
грунтознавства, збереження біоти і біоресурсів.
Друкуються оригінальні експериментальні
роботи, оформлені у вигляді статей, які раніше
не друкувалися, а також наукові огляди, короткі
повідомлення,
матеріали
конференцій
та
рецензії.
Повний обсяг (разом з таблицями, переліком
літератури, рисунками та підписами до них,
резюме двома мовами і ключовими словами)
експериментальної
статті
не
повинен
перевищувати 6 повних сторінок, оглядової
статті – 12 сторінок, короткого повідомлення –
двох сторінок. Рукописи більшого обсягу
приймаються до журналу тільки після
попереднього узгодження з редколегією.
Повідомлення
друкуються
українською,
англійською та російською мовами (в окремих
випадках можливе опублікування німецькою,
польською, румунською та словацькою мовами).
У певному конкретному випуску один автор
має право надрукувати тільки одну самостійну
статтю.
Матеріали для друку (текст, література,
підписи до рисунків та ін.) подаються у
паперовому (2 копії) та електронному (ідентично
паперовому) вигляді, надруковані:
 у форматі, який підтримується Microsoft
Word;
 через 1 інтервал, без використання
переносів;
 сторінки формату А4;
 шрифт – Times New Roman Cyr 14
пунктів (список літератури, текст у таблицях і
резюме – 10 пунктів);
 поля з кожного краю по 2 см.
Кожен рукопис повинен містити:
1. Титульний лист (на окремому від інших
частин аркуші), де подається українською та
англійською мовами:
 назва статті, яка повинна коротко
інформувати про її зміст;
 індекс УДК;
 прізвища та ініціали авторів;

 назва організації, у якій виконувалося
дослідження (у тому числі кафедри, факультету,
відділу);
 повна поштова адреса, телефон та
електронна адреса (е-mail) для оперативної
співпраці з авторами із зазначенням автора, з
яким слід вести листування;
 резюме обсягом не менше 300 слів, яке
повинно
коротко
описувати
проведені
дослідження,
включаючи
мету,
методи,
результати і головні висновки;
 ключові слова (до 10 слів).
2. Експериментальну
частину
(для
експериментальних робіт), структуровану на
розділи:
 вступ, де зазначається актуальність та
новизна обраної теми дослідження;
 матеріали та методи, де подається опис
використаних методик, достатній для їх
відтворення;
 результати та їх обговорення;
 висновки.
3. Таблиці,
які
мають
бути
пронумерованими відповідно до змісту тексту,
кожна – на окремому аркуші; короткий опис
кожної таблиці подається зверху (українською та
англійською мовами), а статистична або інша
деталізація подається внизу у виносках; шрифт
тексту в таблицях Times New Roman Сyr 10
пунктів.
4. Ілюстрації, пронумеровані у порядку їх
обговорення у тексті та надруковані на окремому
аркуші з підписами українською та англійською
мовами; всі ілюстрації повинні бути якісними та
читабельними після їх масштабування на 50 %,
без використання великих кеглів шрифтів і
стилів оформлення, які дають дуже тонкі
елементи букв; вгорі на зворотному боці
ілюстрації зазначається прізвище автора та назва
статті.
Не припустиме повторення змісту таблиць
ілюстраціями; за рівних умов надавайте перевагу
ілюстраціям (графікам).
Ілюстрації повинні мати дві електронні копії
у форматах Tiff- 4.0 or 5.0 (*.tif) або Paint
(*.bmp); формули і рівняння необхідно подавати
розробленими у спеціальних редакторах рівнянь
і збереженими як окремі файли (Windows
metafile, *.wmf); фінальна якість растрових
ілюстрацій після масштабування повинна бути
не менше 200-300 пікселів на дюйм.
5. Список літератури, який подається у
двох
варіантах:
мовою
оригіналу
і
транслітерований
або
перекладений
на
англійську мову. Надзвичайно важливо після

бібліографічних даних джерела надати цифровий
ідентифікатор публікації (англ. digital object
identifier, скорочено doi).
Список літератури слід подавати через 1
інтервал шрифтом Times New Roman Сyr 10; у
переліку джерел літератури повинні переважати
посилання на роботи останніх років; посилання у
переліку літератури нумеруються в алфавітному
порядку, а в тексті у круглих дужках подається
прізвище автора і рік (якщо авторів один або
двоє, наводимо всіх, а якщо більше ніж 2 автори
слід наводити лише перше прізвище з наступним
“та ін.”, “и др.”, “et al.”).

повинна бути підписаною всіма авторами на
останній
сторінці.
Одноосібні
публікації
аспірантів повинні супроводжуватися дозволом
керівника.
Статті
рецензуються
незалежними
експертами, яких призначає редколегія, після
чого автору надсилається примірник рукопису
статті із зауваженнями рецензентів. У випадку,
коли матеріали повернені на доопрацювання,
автор
надає
аргументовану
відповідь,
передруковує і надсилає матеріали на адресу
редакційної колегії журнала не пізніше двох
тижнів.

Приклади оформления переліку літератури:
1. Лакин Г.В. Биометрия .– М.: Высшая
школа, 1990. – 352 с.
2. Молекулярная клиническая диагностика.
Методы: Пер с англ./ Под ред. Херрингтона С.,
Макги Дж. – М.: Мир, 1999. – 558 с.
3. Ландшафти міста Чернівці: Монографія /
за редакцією В.М. Гуцуляка. – Чернівці: Рута,
2006. – 188 с.
4. Марченко М. М., Копильчук Г. П.,
Волощук
О.
М.
Функціональний
стан
мітохондріальних мембран печінки попередньо
опромінених
щурів
з
трансплантованою
карциномою Герена // Доповіді НАН України. –
2007. – № 2. – С. 174 – 177.

У разі відхилення статті рецензентами автору
надсилається письмове повідомлення.

Всі позначення і найменування фізичних та
хімічних одиниць вимірювання слід наводити в
системі СІ.

Адреса
редколегії:
Чернівецький
національний
університет
імені
Юрія
Федьковича, Інститут біології, хімії та
біоресурсів, вул. Коцюбинського 2, м. Чернівці,
58012, Україна.
e-mail: vb@chnu.edu.ua
Телефон для довідок: 0372-584838

Публікація
повинна
супроводжуватися
рекомендацією до друку кафедри або наукової
установи, де виконувалося дослідження, та

Редколегія має право редагувати текст статей,
рисунків та підписів до них, погоджуючи
відредагований варіант з автором, а також
відхиляти рукописи, якщо вони не відповідають
вимогам
журналу
«Науковий
вісник
Чернівецького університету. Біологія (Біологічні
системи)».
Відповідальність за зміст матеріалів несуть
автори.
Матеріали не повертаються.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
Jounral «Scientific Herald of Chernivtsy
University. Biology (Biological Systems)»
publishes the results of the studies on actual
problems of biochemistry, biotechnology, molecular
genetics, ecology, botany, soil science, biota and
bioresources preservation.
Unpublished
previously
and
completed
experimental works drawn up as articles, reviews,
short communications, materials from congresses
and conferences are published.
The total volume for the entire paper (including
tables, references, figures and their legends,
abstracts in three languages, and key words) of an
experimental article should not exceed 6 pages,
review – 12 pages, short communication – two

pages. The papers of a larger size are submitted to
the journal after previous agreement with the
editorial board.
The papers are published in Ukrainian, English
and Russian (in some cases it is possible to be
published in German, Polish, Romanian and
Slovakian).
One author is allowed to have only one singleauthor publication in a particular issue.
Materials for publishing (text, references, figure
legends etc.) are submitted in paper (2 copies) and
identical electronic version, typed:
 in Microsoft Word format;
 single line spacing, without hyphenation;
 page format А4;

 font – Times New Roman 14 (references,
text in tables and abstracts – 10);
 all margins 2 сm.
Each manuscript must have:
1. Title page, where to provide in Ukrainian and
English:
 title;
 UDC (Universal Decimal Classification)
code;
 authors’ surnames and initials;
 institution, where the study was performed
(including department or faculty);
 full postal address, telephone and е-mail,
indicating corresponding author;
 abstract (no less than 300 words), which has
to describe briefly performed studies, including aim,
methods, results and main conclusions;
 key words (no more than 10).
2. Experimental part (for experimental
studies), structured into chapters:

introduction, where the urgency and
novelty of the performed studies are indicated;

materials and methods, where the
reproducible description of used methods is
provided;

results and discussion;

conclusions.
3. Tables, which have to be numbered
according to their citation in the text, each one – on
a separate sheet; brief description of each table is
provided on the top (in Ukrainian and English),
statistical or other details are provided at the bottom
in the notices; text font in the tables is Times New
Roman 10.
4. Illustrations, numbered according to their
discussion in the text and typed on a separate sheet
(legends in Ukrainian and English); all illustrations
have to be qualitative and readable after their scaling
in 50 %; on the top of illustration underside the
author and article title are provided.
The repeat of table content with illustrations is
inadmissible; illustrations (figures) are primary
under equal circumstances.
Illustrations must have two electronic copies in
Tiff- 4.0/5.0 (*.tif) or Paint (*.bmp) formats;
formulas and equations have to be provided by made
in special equation editors and saved as separate
files (Windows metafile, *.wmf); final quality of the
illustrations after their scaling has to be no less than
200-300 pixels per inch.
5. References, which is provided with single
line spacing, Times New Roman 10; works of the
recent years should prevail in references with digital
object identifier (doi) provided; references in the list
are numbered in an alphabetical order, and in the
text author and year are provided in round brackets
(if the number of authors is one or two, all of them
Біологічні системи. Вип. __

are indicated in references, if there are three or more
authors, only one name is given with following et
al.).
Examples of references:
1. Sambrook J., Fritsch E., Maniatis T.
Molecular cloning: a laboratory manual, 2nd ed. –
Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor
Laboratory Press, 1989 – Vol. I. - 682 p.
2. Taub R. Liver Regeneration: from Myth to
Mechanism // Nature Reviews. – 2004. – Vol. 5. – P.
836 – 847.
3. Kopylchuk
H.P.,
Shmarakov
I.O.,
Marchenko M.M. A possible mechanism of
antitumor activity of 5-(5’,6’- benzocoumaroyl-3’)methyl-aminouracil in vivo // Exp.Oncol. – 2007. –
Vol. 29, No. 4. – P. 123 – 125.
All the designations and denominations of
physical and chemical units of measurement should
be given in SI system.
Official assignment from the institution where
the studies were performed is required. The
manuscript has to be signed by all authors on the last
page. Single-author papers of post-graduate students
(aspirants) must be accompanied with the scientific
advisor sanction.
The articles are reviewed by the independent
experts, who are selected by the editorial board, and
then a copy of the manuscript with reviewer’s
remarks is sent to an author. If the paper is returned
for the completion, the author gives a reasonable
answer, reprint and send all the required materials to
the editorial board of the journal no longer than in 2
weeks.
If the manuscript is rejected by the reviewers, a
written notice is sent to the author.
Editorial board is allowed to edit the text of the
articles, figures and their legends, coordinating the
edited version with the author, and also reject
manuscripts, if they don’t meet the requirements of
the journal «Scientific Herald of Chernivtsy
University. Biology (Biological Systems)».
The authors are responsible for the contents
of their articles.
Materials are not returnable.
Editorial board address: Chernivtsy National
University named after Yuriy Fed’kovych, Institute
of Biology, Chemistry and Natural Resourses,
Kotsyubynskyyi Str. 2, Chernivtsy, 58012, Ukraine.
e-mail: vb@chnu.edu.ua
telephone: 0372-584838
3

