Іíфоðмàц³я
Інформація

правила для авÒÎр²в
ðедакц³я прийìає до друку статт³ член³в
óкраїнського товариства генетик³в ³ селекц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова з р³зних аспект³в
генетики, селекц³ї, б³отехнолог³ї, ìедичної
генетики українською, рос³йською або англ³йською ìовою. äо статт³, написаної англ³йською ìовою, додається український
або рос³йський переклад.
îбсяг експериìентальних статей з³ вс³ìа ìатер³алаìи – до 12 стор³нок, оглядових – до 26 стор³нок ìашинописного тексту,
надрукованих у текстовоìу редактор³ Word
через 1,5 ³нтервали, шрифт № 12, Times
New Roman.
äо тексту статт³ додаються направлення голови первинної орган³зац³ї óòã³ñ
³ì. ì.І. âавилова, в як³й працює автор (автори), та установи, де виконана робота.
П³д час написання експериìентальної статт³ потр³бно дотриìуватись такого
плану:
• вказати ³ндекс óäê, назву статт³, ³н³ц³али
та пр³звища автор³в, повну назву установи (установ), поштову адресу установи
(установ). ó раз³ дек³лькох автор³в статт³
б³ля їхн³х пр³звищ та установ, у яких вони
працюють, вказується один ³ той саìий
верхн³й цифровий ³ндекс;
• викласти короткий зì³ст публ³кац³ї (резюìе), вказати ключов³ слова. ðезюìе
ìає бути структурованиì («ìета», «ìетоди», «ðезультати», «âисновки») з ³дентичниì текстоì трьоìа ìоваìи – українською, рос³йською та англ³йською
(1500 знак³в з проб³лаìи ³ знакаìи пунктуац³ї, включаючи назву статт³, ³н³ц³али
та пр³звища ус³х автор³в, а також ключов³
слова – не б³льше п’яти). ðезюìе ìовою
статт³ подається на початку, решта два –
п³сля перел³ку л³тератури;
• вступ, в якоìу сл³д стисло подати стан
проблеìи ³ обґрунтування роботи;
• у розд³л³ “ìатер³али ³ ìетоди” сл³д подати в³доìост³ про ìетоди досл³дження в
розр³з³, достатньоìу для їх в³дтворення;
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• розд³л “ðезультати та обговорення” ìає
бути короткиì, п³дсуìкова частина статт³
повинна бути в к³нц³ розд³лу;
• висновки повинн³ бути короткиìи;
• перел³к л³тератури складається в порядку цитування ³ друкується на окреìоìу
аркуш³. ó текст³ сл³д посилатися на в³дпов³дний ноìер джерела л³тератури у
квадратних дужках. ó списку необх³дно навести пр³звище та ³н³ц³али автора в
ориг³нальн³й транскрипц³ї курсивоì, назву статт³, журналу або книги. äля пер³одичних видань дал³ вказують р³к видання,
тоì, ноìер, першу та останню стор³нки;
для непер³одичних – ì³сце видання, назву видавництва, р³к видання, к³льк³сть
стор³нок. äетальн³ виìоги до перел³ку л³тератури див³ться у Бюлетен³ âàê óкраїни, № 1, 2003 року.
ðисунки та таблиц³ подають у текст³ п³сля першого згадування. Íоìери позиц³й
на ³люстрац³ях розì³щують за годинниковою стр³лкою. êожна позиц³я повинна ìати
пояснення у п³дпис³ п³д рисункоì. óс³ позначення ìають в³дпов³дати чинниì стандартаì. ðозì³ри ³люстрац³ї не повинн³ перевищувати розì³ри друкованої стор³нки
журналу. ëегенди д³аграì сл³д виносити у
п³дпис до рисунка.
ðукопис статт³ надсилається на коìпакт-диску/дискет³ або електронною поштою (kunakh@imbg.org.ua) та на паперових нос³ях у двох приì³рниках. Ілюстрац³ї
додатково подають в електронноìу вигляд³
в одноìу ³з стандартних форìат³в (.tif, .jpg
або .gif).
ñтаттю п³дписують ус³ автори, вказуючи доìашню адресу, ноìер доìашнього та
службового телефону, повну назву установи, її ì³сцезнаходження.
Ìàòåð³àëè, íàд³ñëàí³ бåз доòðèмàííя зàзíàчåíèх вèмоã, ðåдàкц³я íå ðозãëядàòèмå.
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