ПРАВИЛА
для авторів журналу "Інтродукція рослин"
1. У журналі друкуються оригінальні статті, що раніше не публікувались і не призначені для одночасної публікації в інших виданнях. Редакція приймає огляди, експериментальні, теоретичні
і методичні статті з питань інтродукції та акліматизації рослин у межах тематики ботанічних
садів і дендропарків. Стаття повинна мати такі елементи: постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, які стосуються розв'язання конкретної проблеми, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми; формування мети досліджень; виклад
результатів досліджень та їх обговорення; висновки та перспективи розвитку конкретного
напряму.
2. Редакція приймає статті українською, російською та англійською мовами у двох примірниках
(комп'ютерний набір у редакторі Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір кегля 14,
роздруковані через 1,5 інтервали; ширина поля ліворуч - 2,5 см, праворуч - 1,0, зверху -2,5,
знизу - 2,0 см) з дискетою 3,5 дюйма. Растрові рисунки подаються як файли формату *.tif, з
роздільною здатністю 300 dpi, а векторні - як файли формату *.eps. Шрифти, що
використовуються у рисунках, потрібно перевести у криві.
3. Обсяг статей (з таблицями, списком літератури, підписами до рисунків і анотацією) не повинен
перевищувати 12 с.
4. Розташування матеріалу має бути таким:
- УДК;
- ініціали, прізвище автора;
- повна назва установи, в якій проведено дослідження, та її поштова адреса;
- назва статті (великими літерами);
- коротка анотація (мовою, якою надрукована стаття);
- текст статті (див. п. 1) (великі за обсягом таблиці - на окремих сторінках, невеликі - по
тексту);
- список літератури (друкується за алфавітом, спочатку роботи, написані кирилицею, потім латинським шрифтом; бібліографічний опис наводиться за загальноприйнятим
стандартом).
5. На окремому аркуші друкуються анотації (російською мовою, якщо статтю надруковано українською, і навпаки, та англійською) за формою:
- ініціали, прізвище автора;
- повна назва установи, та місто, де вона розташована;
- назва статті (малими літерами);
- текст (обсяг анотації двома мовами не повинен перевищувати 1 сторінки, її зміст має
повністю відповідати анотації, надрукованій перед текстом статті).
6. Назви видів рослин у тексті подаються латинською мовою. При першому згадуванні виду і роду вказуються їхні автори, далі назви цих таксонів наводять без зазначення авторів.
7. Місце, де в тексті є посилання на рисунок або таблицю, позначається на лівому полі квадратом,
у якому проставляється номер рисунка або таблиці (олівцем). На звороті кожного рисунка
проставляється його порядковий номер, пишеться прізвище автора, зазначається, де верх і низ.
Підписи до рисунків подаються на окремому аркуші.
8. Фізичні величини наводяться в одиницях СІ.
9. Стаття повинна бути підписана автором і супроводжуватися мотивованою рекомендацією від
дирекції установи, де працює автор. На окремому аркуші наводяться повна адреса та всі відомості про авторів (прізвище, ім'я по батькові, спеціальність, посада, вчене звання, Е-таі1, факс,
номери домашнього та службового телефонів).
10. Для співробітників установ-засновників журналу статті приймаються без оплати, в інших випадках плата здійснюється з розрахунку 15 грн. одна сторінка. Гроші за публікацію надсилати
на рахунок НБС ім. М.М. Гришка НАН України: код 05417228, р/р 35228005000213 в УДК м.
Києва, МФО 820019, а копію квитанції - редколегії.
11. Відхилені рукописи не повертаються. Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори. Редакція журналу має право вносити зміни у назву і текст статті.

