Інформація для авторів
Журнал «Biological systems: theory and innovation» є правонаступником збірника
наукових праць «Науковий вісник Національного університету біоресурсів і
природокористування України. Серія «Біологія, біотехнологія, екологія», входить до
Переліку наукових фахових видань України, затверджених МОН України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук (затверджено наказом МОН України від 12.05.2015р. № 528) з біологічних
наук.
Мови видання – українська та англійська.
Редакційна політика журналу
1.
У журналі публікуються результати фундаментальних і прикладних досліджень з
питань біології, біотехнології, біоінженерії, екології, захисту рослин. Рукописи надсилаються на
«сліпе» рецензування спеціалістам із відповідної галузі. Журнал не приймає матеріали, які були
раніше опубліковані.
2. Автори несуть відповідальність за оригінальність (плагіат) тексту наукової статті,
точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та
інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій
публікації.
3. Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу
даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від
01.06.2010 р. Редакція журналу гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у
статті, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не
будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.
4. Автори, які є магістрами та здобувачами наукового ступеня кандидата наук, мають
вказати свого наукового керівника.
Вимоги щодо оформлення статті
1. До розгляду приймаються наукові статті обсягом від 10 сторінок тексту, формат паперу
– А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль
шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту анотацій і
статті).
2. Структура наукової статті:
УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний). Визначити код УДК
можна за посиланням: http://teacode.com/online/udc/;

Назва статті (англійською, вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний,
великі літери).

Ініціали та прізвища авторівi (англійською, вирівнювання по центру, шрифт –
напівжирний);

Офіційна назва організації, місто, держава (англійською, вирівнювання по центру,
курсив).
Анотація. Обсяг 220–250 слів (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал –1), які
відбивають основний зміст статті. Композиційно реферат має містити актуальність дослідження;
стислий опис методів дослідження; основні результати (конкретні факти); лаконічні висновки та
перспективи подальших досліджень. Зміст анотації має бути зрозумілим без ознайомлення з
основним текстом статті. Необхідно використовувати активний, а не пасивний залог («The study


tested», а не «It was tested in this study»).
Keywords: 4–6 слів (словосполучень), які відображають зміст статті (кегль шрифту – 14,
курсив, міжрядковий інтервал – 1).
Поштова адреса: Назва організації, вулиця та будинок, Місто та індекс, Країна (англійською
мовою)
Tel.: +38-xxx-ххх-хх-хх. E-mail: __________
ORCID кожного з авторів статті

Назва статті (українською, вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний,
великі літери).

Ініціали та прізвища авторівii (українською, вирівнювання по центру, шрифт –
напівжирний);

Офіційна назва організації, місто, держава (українською, вирівнювання по центру,
курсив).


Вимоги до реферату українською мовою аналогічні англомовному варіанту.
У випадку, якщо стаття підготовлена українською мовою, реферат українською мовою
розміщується на початку статті, а далі наводиться її англомовний варіант. У разі підготовки
статті англійською мовою, послідовність розміщення рефератів – протилежна.
Вимоги до викладу основних розділів статті:
Вступ. Представляється актуальність наукової проблеми та наводяться відомі в світовій
літературі факти із зазначенням ще невирішених аспектів питання. Водночас бажано
аналізувати наукові факти за останні 5 років, віддавати перевагу джерелам, які мають DOI.
Посилання на літературу в тексті позначаються у форматі (Автор/автори, рік).
На завершенні стисло формулюється основне завдання наукового дослідження у вигляді
мети або гіпотези статті.
Матеріали і методи дослідження. Наводиться детальне викладення методів і методик з
посиланням на першоджерело (схеми дослідів, повторність, методи лабораторного аналізу,
методи статистичної обробки). Зміст цього розділу повинен дати можливість повністю
повторити Ваші дослідження. Якщо досліджуються біологічні об’єкти, має бути дотримання
вимог Європейської конвенції щодо гуманного поводження з хребетними тваринами.
Результати дослідження та їх обговорення. Наводяться результати дослідження та їх
аналіз із порівнянням щодо відомих фактів (бажано за останні 5 років).
Таблиці і рисунки за обсягом не повинні перевищувати 30 % тексту. Рисунки мають бути
доступними для їх редагування.
Табличний та графічний матеріал може бути лише книжкового формату, а його кількість
доречною. Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується зліва перед назвою таблиці.
Назва таблиці подається над таблицею (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий
інтервал – 1,5, розміщення по ширині). Текст таблиці подається гарнітурою Times New Roman
(кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1).

1. Назва таблиці
Строк сівби
Сходи
уражено
рослин
Перша декада
квітня

45

Квітування
розвиток
хвороби

уражено
рослин

14,8

89

Урожайність,

розвиток
хвороби
40,3

ц/га

27,2

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом і згрупованим; мати номер і назву, що
вказується поза об’єктом (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1,
розміщення по ширині). Розташування рисунку має бути в тексті. Рисунки мають бути
контрастними, чорно-білими або кольоровими. Графічні матеріали не повинні бути
сканованими.
Текст

Текст

Текст

Рис. 1. Назва рисунку
Формули (зі стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation.
Не допускається автоматичних переносів слів та використання макросів. Абзаци
позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”).
Не допускається використання ущільненого або розрідженого шрифту.
Висновки і перспективи – необхідно представити конкретні результати аналізу (краще
суцільним текстом обсягом до 10 речень) та перспективи подальших досліджень. Потрібно
вказати, чи всі гіпотези даної роботи підтвердилися в світі нового, здобутого в цій роботі.
Подяки подаються після висновків перед бібліографічними посиланнями.
Особливу увагу просимо звернути на список цитованої літератури. Список літератури
формується в порядку цитування. У списку наводяться такі відомості: прізвище та ініціали
автора, назва статті, назва журналу або книги. Для періодичних видань: рік видання; том; номер
періодичного видання; перша і остання сторінка. Для неперіодичних – місце видання, назва
видавництва, рік видання, загальна кількість сторінок.
Всі джерела повинні бути оформлені у стилі APA та бути присутніми в Інтернеті. DOI
(при наявності) – обов’язковий елемент списку використаних джерел.
Не дозволяється «власний» переклад; назви статей з періодичних видань повинні
відповідати англомовним резюме, розміщених у виданнях із зазначенням мови первинної
публікації в перекладному виданні. Назви видавництв подаються у транслітерації, якщо журнал
не перекладається – його назва також транслітерується.
Не менше 50 % бібліографії повинна бути опублікована за останні 5 років, не більше 5 %
бібліографії – власні публікації, максимум – кілька джерел «сірої літератури» (без індексів
DOI). Не бажано посилатися на гіперпосилання, автореферати дисертацій, матеріали з’їздів і
конференцій, службові матеріали. Посилатися на інтернет-ресурси можна за наявності у
джерела DOI. Бажано цитувати джерела, опубліковані після 2010 р. (якщо це не
регламентується умовами представленої роботи).
Адреса для листування:
Національний університет біоресурсів і природокористування України вул. Героїв
Оборони, 15, корп. 3. м. Київ, 03041
Тел.: 044 – 527-87-20 (у робочі дні з 8.30 до 17.30)
Е-mail: viddil.nti@gmail.com
Web: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/sanu/index

Договір про надання виключної ліцензії
на використання твору
м. Київ

"____" _________ ______р.

_________________________________________, - автор (-и) статті з однієї сторони (далі Автор)
(П.І.Б. автора, співавторів)

та
Університет
біоресурсів
і
природокористування
України,
засновник
і
власник
_____________________________________________________________________(назва журналу), в особі
першого проректора І.І. Ібатулліна, який діє на підставі довіреності від __________________ (далі Видавець), уклали даний Договір про наступне:
1. Предмет договору
Автор безоплатно надає НУБіП України виключну ліцензію на використання статті

“_________________________________________________________________ ”
(назва Твору)

(далі - Твір), викладену
мовою, а саме:
право на використання Твору у будь-який спосіб та у будь-якій формі;
право дозволяти використання Твору;
право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке
використання – на весь строк дії авторських прав та на території всіх країн світу.
2. Майнові права, що передаються Видавцю
2.1. З моменту підписання Договору Видавець має виключне майнове право:
2.1.1 на редагування, адаптування, на оприлюднення, на переклад Твору будь-якою мовою;
2.1.2 на видавництво необмеженим тиражем, а також репродукування та розповсюдження Твору
будь-яким способом (в мережі on-line, із завантаженням з електронних баз даних, на будь-яких носіях,
шляхом продажу, передплати, на безоплатній основі та ін.), в будь-якій формі;
2.1.3 передавати і ліцензувати права, отримані даним договором третім особам.
2.1.6 забороняти розповсюдження Твору (у тому числі Автору), без дозволу Видавця, шляхом
продажу, систематичного розповсюдження масової розсилки через електронну пошту чи розміщення на
загальнодоступних ресурсах.
2.1.7 паперові та електронні копії Твору повинні містити повне бібліографічне посилання та
інформацію про авторські права Видавця, що зазначається наступним чином: © «Назва журналу» НУБіП
України
3. Права Автора
3.1.
НУБіП України підтверджує збереження за Автором наступних прав:
3.1.1. особистих немайнових прав на Твір та прав автора, згідно чинного законодавства, на патенти,
матеріали і методики, описані в Творі;
3.1.2. право на виготовлення різних копій, в тому числі електронних для некомерційного використання
та немасового розповсюдження із зазначенням бібліографічного посилання відповідно п. 2.1.7.
3.1.3. право використання Автором усієї статті чи будь-якої її частини в оглядах, дисертаційних
матеріалах, книгах, лекціях з посиланням на публікацію відповідно п. 2.1.7.
4.
Передача твору
4.1.
Договір вступає в силу з моменту прийняття Твору до друку та його підписання Сторонами.
4.2.
У випадку, якщо Твір не приймається до опублікування, Автору надсилається про це письмове
повідомлення, при цьому матеріали рукопису не повертаються, а Договір вважатиметься недійсним, всі
права на Твір в повному обсязі повертаються до Автора.
4.3.
Погоджений Видавцем і Автором примірник Твору, прийнятого до друку, є невід’ємною
частиною авторського договору.
4.4.
Автор зобов’язується вчасно та в повному обсязі надавати достовірну інформацію у Відомостях
про автора/авторів (Додаток 1).
5.
Гарантії автора
5.1.
На момент передачі Твору Видавцю Автор гарантує, що:
5.1.1. лише йому належать виключні майнові права на Твір та всі питання співавторства на Твір є
узгодженими;
5.1.2. майнові права на Твір повністю або частково не передано (не відчужено) третім особам;

5.1.3. ним отримані всі необхідні дозволи на матеріали, використані в Творі;
5.1.4. Твір є оригінальною роботою Автора і не є копією будь-якої іншої роботи;
5.1.5. використання матеріалів інших осіб, що охороняються авторськими правами, здійснюється
Автором з дозволу вказаних осіб та з дотриманням норм чинного законодавства;
5.1.6. використання Видавцем прав, отриманих за даним Договором, не призведе до порушення
авторських прав третіх осіб, до розголошення секретних чи конфіденційних даних;
5.1.7. даний Твір не є службовим, тобто створеним в порядку виконання службових обов’язків Автора
чи службового завдання роботодавця;
5.1.8. Твір або його частина не були раніше опублікованими і не будуть будь-де опубліковані,
сповіщені
чи
розміщені
на
загальнодоступних
ресурсах
до
оприлюднення
в
_____________________________________________________(назва видання) або до прийняття рішення
про
відмову
публікації
Твору
в
_____________________________________________________________________(назва видання).
6. Інші умови
6.1. Будь-які зміни, доповнення до цього договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі
та підписані обома Сторонами.
6.2. При вирішенні питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
6.3. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
8. Реквізити і підписи сторін
Інститут
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041
р/р __________________________
Банк Державна казначейська службу України,
м. Київ
код банку 820172, код ЄДРПОУ 00493706
ІП № 004937026501
тел. (044)527-87-20
E-mail: viddil_nti@gmail.com

Перший проректор
____________________І.
(М. П.)

Ібатуллін

Автор
Адреса:
Паспорт серії
Виданий

Дата видачі
Ідентифікаційний номер
___________________________________

Додаток №1
до Договору про надання виключної ліцензії
на використання твору

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
Прізвище, ім’я та по батькові
Фамилия, имя и отчество
Name and Surname
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Місце роботи (навчання)
Назва статті
Название статьи
Article title
Рубрика журналу, до якої
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