
У міжнародному науковому журналі «Інтродукція 
рослин» (Plant Introduction) друкуються оригінальні 
статті, що раніше не були опубліковані і на да ний час 
не розглядаються для опублікування в інших ви дан-
нях. Редакція приймає огляди, екс пе ри мен тальні, те-
оретичні і методичні статті з питань інтродукції та 
акліматизації рослин у межах тематики ботанічних 
садів і дендропарків, а також рецензії на книги та хро-
нікальні матеріали. Усі оригінальні статті ре цен зують-
ся провідними українськими та зарубіжними фахів-
цями. Журнал не публікує оглядових статей, що не 
містять нових оригінальних даних.

Статті публікуються українською, англійською або 
російською мовами.

Загальні вимоги. До редакції слід надсилати два 
примірники па пе рової копії статті, підписані всіма 
авторами та обов’язково електронну копію.

Порядок розміщення матеріалів у паперовій та елект-
ронній копіях: 
• УДК;
• ініціали, прізвище автора (авторів);
• повна назва установи, в якій проведено до слі-

дження, та її поштова адреса;
• назва статті (великими прописними літерами);
• анотація (мовою, якою надрукована стаття);
• ключові слова (до 7 слів) мовою статті;
• текст статті (великі за обсягом таблиці — на окре-

мих сторінках, невеликі — по тексту, рисунки з
підписами подавати на окремих сторінках);

• список бібліографічних посилань.
У статтях українською або російською мовами обо-

в’язково дублювати англійською назви таблиць і підпи-
си до рисунків. 

Далі, на окремих сторінках друкується резюме (ро-
сійською мовою, якщо стаття надрукована україн-
ською, і навпаки, та англійською) за формою:
• ініціали та прізвище автора (авторів);
• повна назва установи та міста, де вона роз та шо вана;
• назва статті (малими літерами);
• текст резюме;
• ключові слова.

Усі сторінки нумеруються (нумерація вверху сто-
рінки, справа, номер на першій сторінці не ставити). 

До друку приймаються лише структуровані стат-
ті, у яких матеріал послідовно подається у вигляді 
логічно пов’язаних розділів, наприклад: вступ, що 
включає обґрунтування та формулювання мети до-
сліджень, опис об’єктів і методів досліджень, виклад 
отриманих оригінальних даних (результати та їх об-

говорення), висновки. Перед списком бібліографічних 

посилань можна помістити короткий розділ Подяки 

(Acknowledgements). 
Резюме (100–200 слів) будувати таким чином, 

щоб читачі без звернення до повного тексту отрима-
ли інформацію щодо змісту статті, що публікується. 
Резюме всіма мовами повинно бути ідентичним та 
структурованим (можлива рубрикація як у статті) і 
передавати основні відомості про об’єкти, методи 
досліджень, отримані результати та головні виснов ки 
(див., например, www.emeraldinsight.com/authors/guides/
write/abstracts.htm?part=1). 

Оформлення. Текст набирати у форматі MS WORD 
шрифтом Times New Roman, розміром 14 pt, через 1,5 ін-
тервали, на сторінці формату А4. Поля: ліворуч — 2,5 см, 
праворуч, 1 см, зверху — 2,5 см, знизу — 2,0 см. 

Фізичні величини, окрім загальновживаних винят-
ків, необхідно наводити в одиницях СІ. 

Обсяг орієнтовного макету статті, включно зі спис-
ком пристатейних посилань та іншомовними резюме, 
не повинен перевищувати 15 сторінок.

Посилання на літературні джерела слід подавати 
в напівкруглих дужках із зазначенням прізвища ци-
тованого автора (або джерела, якщо авторів більш ніж 
три) та року видання. 

Назви видів рослин у тексті подавати латинською 
мовою, курсивом. При першому згадуванні виду і 
роду вказують їх авторів, далі назви цих таксонів на-
водять без зазначення авторів. Таксони подавати від-
повідно до Міжнародного індексу наукових назв рос-
лин (IPNI) (http://www.ipni.org/index.html), авто рів 
таксонів наводити без курсиву. 

Іноземні прізвища та географічні назви передава-
ти мовою статті. У випадку іноземних назв, що не 
мають усталеного варіанту написання кирилицею, 
передавати буквами латинського алфавіту відповід-
но до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
впорядкування транслітерації українського алфавіту 
латиницею». 

Таблиці повинні мати назви і бути пронумерова-
ні. Примітки до таблиць слід друкувати безпосеред-
ньо під ними. Таблиці набирати шрифтом Times New 

Roman (розмір 12–14 pt). Кожному значенню у табли-
ці повинна відповідати одна комірка. 

Ілюстрації нумерувати у порядку їх обговорення 
у тексті. Рисунки растрові подавати в електронному 
вигляді окремо від статті як файли формату *.tif, з 
роздільною здатністю не менше 300 dpi, а векторні — 
як файли формату *.eps (обов’язково на CD-диску). 
Шрифти, які використовують у рисунках, потрібно 
перевести у криві. 

Рисунки (фотографії) подавати лише чорно-білі, 
вказавши верх та низ. Назву рисунка розміщувати в 
його нижній частині. Текстові написи на рисунках 
(назви осей, умовні позначення), незалежно від мови 
статті, повинні бути англійською, назви рослин — ла-
тинською мовами.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ *

* Шановні автори! Зверніть, будь ласка, увагу на зміни
у правилах оформлення рукописів, що вводяться з дру-
гого кварталу 2014 року.



Місце, де в тексті є посилання на рисунок або таб-
лицю, позначати на лівому полі квадратом, у якому 
проставляти номер рисунка (або таблиці). На звороті 
кожного рисунка проставляти його порядковий номер 
та прізвище автора (авторів) статті. 

Обсяг ілюстрацій і таблиць не повинен пере ви щу-
вати 30 % обсягу статті. 

Бібліографія. Список бібліографічних посилань скла-
дати за алфавітом і оформлювати у двох варіантах:

1. Відповідно до порядку формування Переліку на-
укових фахових видань, затвердженого наказом МОН-
молодьспорт України від 17.10.2012 № 1111 — згідно з 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічні дані повинні міс-
тити прізвища та ініціали всіх авторів, назву книги або 
статті, далі: для книги — місто, видавництво, рік видан-
ня і загальну кількість сторінок; для статті — назву 
журналу чи збірника, рік, том і номер випуску, сторін-
ки початку і кінця статті; для електронного видання — 
адресу відповідної веб-сторінки і дату звернення.

2. Відповідно до вимог міжнародних наукомет-
ричних баз — згідно зі стандартом Наrvаrd (www.
emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.
htm?part=2). Бібліографічні дані повинні містити 
(транслітеровані латиницею — http://ua.translit.ru/) 
прізвища та ініціали всіх авторів статті/книги, рік 
публікації (в круглих дужках), назву журналу/книги, 
том і номер випуску журналу (для книг — видавницт-
во і місце видання), сторінковий інтервал статті. 

Стаття повинна бути підписана автором (автора-
ми) і супроводжуватись мотивованою рекомендацією 
від дирекції установи, де працює автор. На окремому 
аркуші наводиться повна адреса та всі відомості про 
авторів (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, науко-
вий ступінь, вчене звання, E-mail, факс, телефони). 
Окремо вказувати автора (контактну особу), котрий 
листуватиметься з редакцією.

Для співробітників установ-засновників журна-лу 
статті приймаються без оплати, в інших випадках 
оплата здійснюється з розрахунку 20 грн. за одну сто-
рінку (після ухвали статті до друку). Кошти за публіка-
цію надсилати на рахунок НБС ім. М.М. Гришка НАН 
України: код 05417228, р/р 31254259103119 в ДКСУ м. 
Києва, МФО 820172, а копію квитанції — до редакції.  

Реєстрація статті в редакції здійснюється лише за умо-
ви дотримання викладених правил для авторів. У випадку 
суттєвого доопрацювання статті датою її надходження 
вважається дата подання виправленого варіанту. 

Після проходження процедури рецензування і за-
твердження статті до друку на засіданні Редколегії, ав-
торам надсилається ліцензійний договір на вико рис тання 
твору. Підписання його усіма авторами є необхідною умо-
вою для опублікування статті. У разі відхилення рукопи-
су редакція надсилає автору повідомлення про причину 
відхилення. Подані матеріали редакція не повертає.

Редакція журналу залишає за собою право вносити 
зміни до назви та тексту статті, за погодженням з її 
автором (авторами). 

За фактичний зміст матеріалів, точність бібліогра-
фічних довідок, цитат, написання латинських назв 
рослин і власних імен несуть відповідальність автори 
рукопису.

Для отримання дозволу на передрук матеріалів не-
обхідно звернутися до редакції видання «Інтродукція 
рослин».

А д р е с а  р е д а к ц і ї :
Україна, 01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1 НБС 

ім. М.М. Гришка НАН України, Редакція журналу «Ін т -
родукція рослин», тел. 284-95-58.

E-mail: intro@nbg.kiev.ua

Рекомендації щодо оформлення транслітерованого 
списку посилань відповідно до правил наукомет ричних 
баз даних (SCOPUS):

1. Найбільш значущими в бібліографічних поси-
ланнях є прізвища авторів і назви журналів. В опис 
статті потрібно вносити усіх авторів, не скорочуючи 
їх трьома, чотирма і т. д. 

2. Не використовувати спеціальні розділові знаки
між полями, які вживаються в українському ДСТУ 
(«//», «;», «–»).

3. Дотримуватись однієї з розповсюджених систем
транслітерації прізвищ авторів і назв джерел (http://
ua.translit.ru/).

4. Переклад на англійську мову назви статті — на-
водиться у квадратних дужках після транслітерованої 
назви.

5. При посиланні на статті з українсько- та російсь-
комовних журналів, що мають перекладну версію, ба-
жано давати посилання на перекладну версію статті.

6. Якщо цитоване джерело має DOI, його обо в’яз-
ково треба вказувати, тому що цей ідентифікатор міс-
тить найбільш точну інформацію про публікацію.

7. Не бажані в посиланнях довільні скорочення
назв джерел, що може призводить до неможливості її 
ідентифікувати.  

Назву джерела і вихідні дані відділяють від пріз-
вища авторів і заголовка статті крапкою. Рік видан-
ня зазначають одразу після переліку авторів джерела. 
Назву видавництва журналів не вказують. 

Структура транслітерованого джерела:
• прізвище та ініціали авторів (транслітеровані), ко ма;
• рік видання, крапка;
• назва публікації (транслітерована);
• [назва публікації англійською мовою — у квадрат-

них дужках], крапка;
• назва журналу (транслітерована), кома;
• [назва журналу англійською мовою — у квадратних 

дужках], кома;
• номер випуску, кома;
• місце видання (переклад англійською мовою, для

книг), кома;
• видавництво (транслітероване, для книг), кома;
• кількість сторінок (для книг) або їх діапазон (для

статей).




