Правила для авторів
У журналі Альгологія друкуються статті російською, українською та
англійською мовами, що містять нові, раніше не опубліковані дані. Кожна стаття,
представлена в журнал, оцінюється науковим редактором відповідного розділу з
огляду на її оригінальність, наукову цінність, а також відповідність редакційній
політиці й стилю журналу. Рукописи, що відповідають цим вимогам, потім
анонімно рецензуються. У спірних випадках передбачається наявність двох і
більше незалежних рецензентів. Рукописи, що не відповідають цим вимогам,
будуть відхилені без розгляду.
Журнал Альгологія – безгонорарне видання. Отримання індексу DOI
оплачують автори.
•Статті слід надсилати до редакції (algologia@ukr.net) в текстовому
редакторі Word (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5) з
указанням назви статті, прізвища, ініціали авторів, повної адреси установи, де
виконана робота, та електронної пошти.
•Обсяг рукопису, включаючи літературу, таблиці (до 5) і рисунки (до 6), не
повинен перевищувати 14 стор., у виняткових випадках (оглядів) – до 24 стор.
список таксонів – не більше 2-3 стор. Вітається подання об'ємних матеріалів у
вигляді електронних додатків.
•У статті повинні бути розділи: «Реферат», «Вступ», «Матеріали і методи»,
«Результати та обговорення», «Висновки» або «Закінчення». Мета роботи –
чітко виділена.
•Реферат з коротким описом змісту статті (до 1900 зн.) слід представляти
українською, російською та англійською мовами в кінці тексту з указанням
прізвища автора та адреси. У рефераті не вказують авторів таксонів, не
цитують літературні джерела, до нього не включають матеріали зі «Вступу».
•Kлючові слова (до 10 слів) повинні відображати основні поняття,
обговорювані в статті, і (у разі потреби) географічну прив'язку даних.
•Цитування. Всі літературні посилання, згадані в тексті статті, подаються в
дужках з датою публікації у хронологічному порядку (Еленкін, 1916, 1938;
Петров, 1959; Кукк, 2004). Процитовані в тексті джерела мають бути включені
до списку літератури.
•Ілюстрації слід подавати чіткими і контрастними (не менше 300 пікселів
на дюйм, рекомендований формат – ширина 12,6 см, висота 21 см). Їх потрібно
також надсилати окремими електронними файлами (jpg-формат). На
мікрофотографіях вказують масштаб за допомогою лінійки, в графіках на осях –
величину і розмірність. Підписи повинні містити розшифровку всіх умовних
позначень.
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•Авторів таксонів у ранзі роду і нижче обов'язково вказують при
першому згадуванні таксона в тексті. У разі включення назви таксона в заголовок
статті слід вказати його автора(ів). При описанні нових і рідкісних видів необхідно
представляти якісні оригінальні ілюстрації.
•Курсивом виділяють назви таксонів в ранзі роду і нижче, в списку
літератури – назву книг і періодичних видань.
•Список літератури. Посилання на джерела розташовують за абеткою.
Повинні бути вказані всі автори публікації, незалежно від їхньої кількості,
спочатку в кириличному, потім в латинському написанні. По можливості потрібно
вказати DOI. До списку літератури необхідно подавати його англійський переклад
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