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"Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" публікують матеріали із питань за-

повідної справи, збереження природного різноманіття, біології, екології, охорони рідкіс-

них видів рослин і тварин у природі та штучно створених умовах, степового природоко-

ристування, ґрунтознавства, інтродукції, реінтродукції. До друку приймаються оригіна-

льні дослідження, які містять нові результати, що не публікувалися раніше, огляди, аналі-

тичні та концептуальні розробки з конкретних проблем біології та охорони природного 

середовища. 

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами обсягом до 12 

стор., короткі повідомлення – 3 стор., статті із розділів "Ювілеї" і "Хроніка" – 3 стор. При 

підготовці статей для публікації редколегія просить авторів дотримуватися таких правил: 

До редколегії потрібно надіслати два примірники статті, підписані всіма авторами, 

CD-диск з відповідним файлом. Всі рукописи розглядаються редколегією, рецензуються та 

затверджуються до друку або відхиляються. Стаття обов'язково має супроводжуватися мо-

тивованою рекомендацією від установи, в якій проведено дослідження, а статті аспірантів 

– також рецензією наукового керівника. Після завершення роботи роздрук статті та елект-

ронні носії власникам не повертаються. 

На окремому аркуші обов'язково треба вказати прізвища авторів, їх ім'я та по бать-

кові, науковий ступінь, місце роботи, посаду, а також адреси (з поштовим індексом) і те-

лефонами, електронною поштою (якщо є). 

Стаття має бути набрана на комп'ютері в Windows 98, 2000, ХР; MS Word 97–2000,  

роздрукована з одного боку аркуша паперу форматом А4 через один інтервал. Текст без 

переносів слів, шрифт Times New Roman кеглем 11, абзац 1 см; ширина полів з лівого боку 

 30, з правого  30, зверху  25, знизу  25 мм, без нумерації сторінок. 

Розташування матеріалу статті має бути таким: ініціали та прізвище автора (-ів), повна 

офіційна назва установи, в якій проведено дослідження і її поштова адреса для кожного з ав-

торів, назва статті (див. зразок). 

 

Зразок: 
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THE IMPACT OF GRAZING BY PRZEWALSKI HORSES ON THE DENSITY AND 

DIVERSITY OF AN ORTHOPTEROUS COMMUNITY IN LE VILLARET (FRANCE) 

 

Тексти рефератів слід подавати українською, російською та англійською мовами. Ре-

ферат має бути написаний за такою формою: назва статті, ініціали і прізвище автора (-ів), 

власне текст, ключові слова. Обсяг реферату  до 200 слів.  

Стаття повинна бути ясно та логічно структурована, складатися з таких розділів: 

текст статті (вступ із поставленим завданням, матеріал та методика досліджень, результати  

досліджень, обговорення, висновки, подяки), список літератури, реферат.  

Хроніка, ювілейні дати тощо подаються у довільній формі викладення матеріалу. 

Назва видів тварин супроводжується повною науковою назвою українською або ро-

сійською мовою (якщо така є) та повною латинською назвою із зазначенням автора і року 

опублікування, наприклад: "туркменський кулан Equus hemionus kulan Groves & Mázak, 

1967". В дужках може бути вказано назву вищого таксону, наприклад: "стронгіліди 

(Nematoda: Strongylidae)". При наступному згадуванні можна вживати тільки українську 

(російську) або скорочену латинську назву, прізвище автора та рік не наводяться, напри-

клад: "кулан", або "E. h. kulan". 

Назви видів рослин у тексті можуть бути подані лише латинською, з автором, без 

року опублікування. При першому згадуванні виду і роду вказуються їх автори, далі назви 
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цих таксонів наводяться без авторів. У геоботанічних статтях назви формацій подаються 

тільки латиною, назви видів у асоціаціях теж наводяться латиною, без авторів. 

Цифровий матеріал по можливості зводиться у компактні таблиці і не дублюється в 

тексті. Таблиці мають порядковий номер, назву, а їх шапки відповідають змісту граф. 

Графічні матеріали (діаграми, графіки, фотографії, рисунки) мають назву, нумеру-

ються у порядку їх згадування в тексті, вказується також місце, де, на думку автора, вони 

мають бути розміщені, і подаються окремими файлами (графічні редактори: Word, Excel, 

Corel). Діаграми і графіки не повинні дублювати таблиць. Підписи до рисунків мають міс-

тити достатньо повну інформацію, щоб наведені дані були зрозумілі без звернення до тек-

сту. Абревіації розшифровуються в підписах під рисунками. 

В тексті статті посилання на літературне джерело приводиться з ініціалами автора – 

"О.О. Іваненко вважає… (Іваненко, 1935а, 1935б)", або без них – "(Іваненко, 1924)". Цитата 

наводиться в лапках і супроводжується вказівкою на номер сторінки  "О.О. Іваненко 

(1935а, с. 18)". В посиланні можна вказати номер таблиці або рисунка – "(Іванов, 1970а: 

табл. 10, рис. 1)". Для іноземних авторів (джерело іншою мовою, ніж стаття) при першому 

згадуванні вказують транслітероване прізвище та в дужках оригінальне – "За даними Дж. 

Брауна… (Brown, 1983)", при наступних згадках можна вказувати – "Дж. Браун (1983) до-

вів…" 

Для робіт з двома авторами вказують обидва прізвища – "Дослідження Є.П. Стекле-

ньова та Т.М. Єлістратової… (Стекленьов, Єлістратова, 1983)", з трьома авторами – тільки 

перше прізвище з додатком "та ін.", "и др.", "et al." – " Т.І. Котенко із співаторами… (Коте-

нко та ін., 1999)", або – "(Wright et al., 2006)". Роботи, які мають більше трьох авторів, або 

без авторів, мають цитуватися за їх скороченою назвою – "(Методичні рекомендації…, 

1980)".  

Якщо в дужках наводяться посилання на декілька джерел, слід розташовувати їх за 

роками публікації – "(Оцінка ..., 1993; Clinical state …, 1996; Хризман та ін., 1996; Шалига 

та ін., 1996; Цитогематологічні показники …, 1995; Дрозденко та ін., 1996)". 

В список літератури включаються тільки цитовані роботи за алфавітом (спершу ки-

рилицею, потім латиницею). Спочатку приводяться роботи одного автора в хронологіч-

ному порядку. Потім роботи того ж автора у співавторстві за алфавітним порядком співав-

торів. При наявності декількох робіт одного автора (або декількох тих же самих авторів) з 

однаковим роком публікації джерела розташовуються в алфавітному порядку першої бу-

кви назви робіт, в такому випадку до років публікації додаються літери "а", "б", "в" (роботи 

кирилицею) або "a", "b", "c" (роботи латиницею). 

Список не нумерується. Перший рядок має виступ 1 см. 

 

Зразок: 

 

Глазко В. И. Сравнительный анализ некоторых видов Ungulata по различным молекулярно-

генетическим маркерам (белки, RAPD – PCR). Цитология и генетика. 1997а. Т. 31, 

№ 4. С. 81–88. 

Глазко В. И., Облап Р. В., Ясинецкая Н. И. Сравнение генофонда пород домашней лошади и 

лошади Пржевальского по ряду молекулярно-генетических маркеров. ДНК-

технологии : междунар. конф. : тез. докл. Киев, 1997б. С. 43. 

Глазко В. И., Облап  Р. В., Ясинецкая Н. И. [и др.]. Внутривидовая дифференциация лошади 

Пржевальского и домашней лошади по 5 молекулярно-генетическим маркерам.  Ци-

тология и генетика. 1998. Т. 32, № 3. С. 97–103. 

Зоопарк "Аскания-Нова" / Салганский А. А., Слесь И. С., Треус В. Д., Успенский Г. А. 

Киев: Гос. изд-во сельскохоз. лит-ры УССР, 1963. 306 с. 

Иваненко И. Д. О численно прогрессирующих видах птиц в древесных насаждениях степи. 

Зоологический журнал. 1955. Т. XXXIV, вып. 2. С. 408–414. 

Boyd L. E. Ontogeny of behaviour in Przewalski horses. Applied Animal Behaviour Science. 

1988a. Vol. 21. P. 41–69. 

Boyd L. E. Time budget of adult Przewalski horses: effects of sex, reproductive status and enclo-

sure. Applied Animal Behaviour Science. 1988b. Vol. 21. P. 19–39. 
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Boyd L., Bandi N. E. Reintroduction of takhi, Equus ferus przewalskii, to Hustai National Park, 

Mongolia: time budget and synchrony of activity pre- and post-release. Applied Animal 

Behaviour Science. 2002. Vol. 78. P. 87–102.  

Boyd L. E., Carbonaro D. A., Houpt K. A.  The 24-hour time budget of Przewalski horses. Ap-

plied Animal Behaviour Science. 1988. Vol. 21. P. 5–17. 

Boyd L. E., Houpt K. A. Activity patterns. Przewalski’s horse: the history and biology of an 

endangered species / Eds L. E. Boyd, K. A. Houpt. Albany, 1994a. P. 195–228. 

Boyd L. E., Houpt K. A. Social behavior. Przewalski's horse: the history and biology of an en-

dangered species / Eds L. E. Boyd, K. A. Houpt. Albany, 1994b. P. 229–254. 

 

Відповідно до вищевказаного списку окремі посилання в тексті робити таким чином: 

(Глазко та ін., 1997а), (Глазко та ін., 1997б), (Глазко та ін., 1998), (Зоопарк …, 1963), (Іва-

ненко, 1936), (Іваненко, 1955), (Boyd, 1988a), (Boyd 1988b), (Boyd, Bandi, 2002), (Boyd et 

al., 1988), (Boyd, Houpt, 1994a), (Boyd, Houpt, 1994b). 

Або таким чином, якщо всі посилання для одного речення: (Іваненко, 1936; Іваненко, 

1955; Зоопарк …, 1963; Boyd, 1988a, 1988b; Boyd et al., 1988; Boyd, Houpt, 1994a, 1994b; 

Глазко и др., 1997а, 1997б, 1998; Boyd, Bandi, 2002). 

Оформлення списку цитованих джерел робити згідно з ДСТУ 8302:2015 "Інформа-

ція та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила скла-

дання" з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40). 
 

Характеристика джерела Приклад оформлення списку літератури 

 Книги 

Один автор Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації : 

монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с. 

Два автора Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : 

навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с. 

Три автора Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. Підприємництво 

у сільській місцевості : довідник. Житомир, 2013. 321 с. 

Чотири автори Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов 

І. В., Нечипорук А. А. Київ : Украгропромпродуктивність, 

2006. 106 с. 

 

Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 172 с. 

П’ять і більше авторів Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. Житомир, 2003. 174 с. 

 

Методи підвищення природної рибопродуктивності ставків / 

Андрющенко А. І. та ін. ; за ред. М. В. Гринжевського. Київ, 

1998. 124 с. 

Колективний автор Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів 

доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агрое-

кол. ун-т. Житомир : Полісся, 2015. 648 с. 

Багатотомне видання Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. / гол. 

ред. В. В. Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с. 

 

Фауна Украины. В 40 т. Т. 36. Инфузории. Вып. 1. Суктории 

(Ciliophora, Suctorea) / И. В. Довгаль. Киев : Наукова думка, 2013. 

271 с. 

За редакцією Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / за ред. 

І. Я. Коцюмбаса. Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с. 

Автор і перекладач Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / пер. с англ. В. Б. 

Боброва. Москва, 1996. 698 с. 

 

Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту / пер. з англ. В. 

Біленького та ін. Київ : Молодь, 1997. 998 с. 
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 Частина видання 

Розділ книги Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній сфері вироб-

ництва. Основи аграрного підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. 

Київ, 2000. С. 5–15. 
Тези доповідей, матеріали 

конференцій 
Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних 

відходів на природні ресурси світу. Органічне виробництво і продо-

вольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. Житомир : Полісся, 2014. С. 103–108. 

 

Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток сільськогосподарського підприє-

мництва на кооперативних засадах. Кооперативні читання: 2013 рік 

: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4–6 квіт. 2013 р. Житомир : 

ЖНАЕУ, 2013. С. 87–91. 
Статті з продовжуючих та 

періодичних видань 
Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку 

підприємництва в аграрній сфері. Вісник Київського національ-

ного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. 2013. Вип. 

148. С. 31–34. 
 
Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і 

ефективності виробництва органічної агропродовольчої 

продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23–28. 

Акмеологічні засади публічного управління / Є. І. Ходаківський та 

ін. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1, т. 2. С. 45–58. 

 

Dankevych Ye. M., Dankevych V. Ye., Chaikin O. V. Ukraine 

agricultural land market formation preconditions. Acta Universitatis 

Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2017. Vol. 65, 

№. 1. P. 259–271. 

 Електронні ресурси 

Книги Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна полі-

тика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. 

URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf  (дата звернення: 

10.11. 2017). 
Законодавчі документи Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. 

№ 1315. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315- 18 (дата зве-

рнення: 02.11.2017). 

 

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного се-

ктору економіки на період до 2020 року : проект / М-во аграр. 

політики та продовольства України. URL: 

http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата звернення: 

13.10.2017). 
Періодичні видання Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного вироб-

ництва та ринку органічної продукції в Україні. Ефективна 

економіка. 2013. № 10. URL: 

http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-

ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 12.10.2017). 
 
Neave H. Deming's 14 Points for Management: Framework for 

Success. Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The 

Statistician). 2012. Vol. 36, № 5. P. 561–570. URL: 

http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf (Last accessed: 
02.11.2017). 

 

Colletta L. Political Satire and Postmodern Irony in the Age of Stephen 

Colbert and Jon Stewart. Journal of Popular Culture. 2009. Vol. 42, № 

5. P. 856–874. DOI: 10.1111/j.1540-5931.2009.00711.x. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;j=efektyvna-ekonomika&amp;s=ua&amp;z=2525
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;j=efektyvna-ekonomika&amp;s=ua&amp;z=2525
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;j=efektyvna-ekonomika&amp;s=ua&amp;z=2525
http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf
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Сторінки з веб-сайтів Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Еко-

логія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата 

звернення: 12.10.2017). 

 Інші документи 

Законодавчі і нормативні 

документи (інструкції, 

накази) 

Конституція України : станом на 1 верес. 2016 р. / Верховна 

Рада України. Харків : Право, 2016. 82 с. 

 

Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких поло-

жень : Закон України від 5 жовт. 2017 р. № 2164. Урядовий кур’єр. 

2017. 

9 листоп. 

 

Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затв. нака-

зом М-ва фінансів України від 20 квіт. 2015 р. № 449. Все про бух-

галтерський облік. 2015. № 51. С. 21–42. 

 

Про затвердження Порядку забезпечення доступу вищих навча-

льних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері уп-

равління Міністерства освіти і науки України, до електронних 

наукових баз даних : наказ М-ва освіти і науки України від 2 

серп. 2017 р. № 1110. Вища школа. 2017. № 7. С. 106–107 

Стандарти ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління якістю. [Чинний від 

2001-06-27]. Київ, 2001. 24 с. (Інформація та документація). 

 

СОУ–05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських підпри-

ємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної 

політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики Ук-

раїни) 

Патенти Комбайн рослинозбиральний універсальний : пат. 77937 Україна 

: МПК A01D 41/02, A01D 41/04, A01D 45/02. № а 2011 09738 ; за-

явл. 05.08.2011 ; опубл. 

11.03.2013, Бюл. № 5. 

Авторські свідоцтва А. с. 1417832 СССР, МКИ A 01 F 15/00. Стенка рулонного пресс-под-

борщика / В. Б. Ковалев, В. Б. Мелегов. № 4185516 ; заявл. 22.01.87 ; 

опубл. 23.08.88, Бюл. № 31. 

Дисертації, автореферати 

дисертацій 

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до 

організму мешканців сільських територій Полісся України : 

дис. … д-ра с.-г. наук :03.00.16 / Житомир. нац. агроекол. ун-т. 

Житомир, 2011. 392 с. 

 

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до орга-

нізму мешканців сільських територій Полісся України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 03.00.16. Житомир, 

2011. 40 с. 

Препринти Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визна-

чення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. 

Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. 7 с. (Пре-

принт. НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). 

 

При оформленні рукопису як зразок слід використовувати цей том журналу. 

Редакція залишає за собою право робити редакційні зміни і скорочення та повертати 

без реєстрації рукописи, які не відповідають цим правилам. 
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS 

 

'News Biosphere Reserve 'Askania Nova' publishes research papers, short reports in the 

field of any aspects of biology, ecology, soil science, protection of rare species of plants and 

animals in the wild and under artificial conditions, problems of preservation of natural diversity, 

and steppe nature using, introduction, reintroduction and the reserve business. Original papers 

should present substantial new results that have never been published or submitted elsewhere. 

Review articles, surveys, summarizing the current knowledge from specific problems of biology 

and nature conservation are also published. 

The papers are published in Ukrainian, Russian, and English. They should not exceed 12 

pages for original papers, 3 pages for short reports, and 1 page for papers from section 'Jubilee' 

and 'Chronicle'. 

The Editorial Board offers following regulations for authors: 

Two copies of the manuscript signed by all authors CD disk with final version of the text 

and figures should be sent to the Editorial Board. The manuscript are considered by the Editorial 

Board, reviewed and approved (or declined). A grounded recommendation from the scientific 

institution of the author(s) must be enclosed with the manuscript. A manuscript from post gradu-

ate students must be enclosed with a review from their supervisor. The copies of articles and the 

disks are not returned to the authors. 

Authors should provide their surnames, degrees, affiliate institutions, full address, telephone, 

fax, and e-mail numbers when submitting papers. 

The manuscript must be submitted in Windows 98, 2000, ХР; MS Word 97–2000, typed 

on one side of the sheet, the left and right margins must be 30 mm, the top and bottom margins 

must be 25 mm, size of type is 11; the indentation is 1 sm. 

Manuscripts are required to be organized in the following order and should be arranged as 

detailed below. 

Title Page must include: names and professional affiliations of all author(s), current and 

complete postal addresses of all authors and affiliate institutions, title of the paper. 

 

Example: 

 
L. Tatin1, T. Dutoit2, C. Feh1 

1 Association Takhi, Station Biologique Tour du Valat, Le Sambuc, 13200 Arles, France 

E-mail: tatin@takhi.com 
2 Université de Provence, UPRES A/ CNRS 6116 IMEP, 13397 Marseille Cedex 20, France 

 

THE IMPACT OF GRAZING BY PRZEWALSKI HORSES ON THE DENSITY AND 

DIVERSITY OF AN ORTHOPTEROUS COMMUNITY IN LE VILLARET (FRANCE) 

 

The abstract should be written in Ukrainian, Russian and English. It should not exceed 200 

words. Provide key words. The only English abstract is required from English-speaking authors.  

The manuscript must include: text of the paper including introduction with clear aim of the 

study, materials and methods, results, discussion, conclusions, acknowlegemens, references.  

When first mentioned in the paper, species should be described by the common English 

name and defined by the full scientific (binomial) name (Genus, species and authority), eg. 'the 

Turkmenian kulan Equus hemionus kulan Groves & Mázak, 1967', the taxon of a higher order 

may be mentioned in parentheses, eg. 'Strongylids (Nematoda: Strongylidae)'. However, for well-

known species, the scientific name may be omitted from the article title. If no common name 

exists in English, the scientific name should be used only. Thereafter either 'kulan' or 'E. h. kulan' 

may be used. Names of genera and species or subspecies should be in italics. 

References in the text are given as the author(s) and year, i.e. (Evans, 1961; Smith, Jones, 

1990) or Evans (1961). Papers with more than 2 authors are cited as et al. i.e (Jones et al., 1989). 

References in the text within the same parentheses are given in chronological order. The final list 

of references should be alphabetical (at first by Cyrillic, then by Roman alphabet). References by 

mailto:tatin@takhi.com
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the same first author and published in the same year should be labelled a, b, c etc within the text 

(e.g. Smith 1992a) and listed sequentially in the reference list. 

Authors are recommended to see this volume of 'News Biosphere Reserve 'Askania Nova' 

for a new detailed guide to manuscripts preparation, and details of layout and style. 

The editorial Board reserves the privilege of returning to the author for revision accepted 

manuscripts that are not in the proper form given in this guide.  


