
 

 

 

 

 

 

 

Ukrainian Nature Conservation Group  

Луганський природний заповідник НАНУ 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо вас до участі у підготовці збірника наукових статей, присвяченого 50-річчю 

заснування Луганського природного заповідника та ювілейним датам його філіалів - 70-

річчю «Стрільцівського степу», 10-річчю «Трьохізбенського степу» і 90-річчю створення 

першої природоохоронної території в межах «Провальського степу»: 

 

«Заповідна справа у Степовій зоні України (до 50-річчя створення Луганського 

природного заповідника, 70-річчя Стрільцівського степу, 10-річчя Трьохізбенського степу 

і 90-річчя Провальського степу)» 
 

 

Тематика збірника: 

- дослідження біорізноманіття в об’єктах природно-заповідного фонду (ПЗФ), 

територіях, перспективних для їх розширення, формування національної екомережі України 

та Смарагдової мережі України; 

- історія заповідної справи у степовій зоні; 

- сучасний стан ПЗФ, актуальні проблеми збереження ПЗФ, проблеми функціонування 

об’єктів ПЗФ;  

- наслідки військових дій на Сході України для ПЗФ;  

- перспективи розширення ПЗФ Степової зони України;  

- розвиток Смарагдової мережі у Степовій зоні України; 

- формування екомережі у Степовій зоні. 

 

Редколегія збірника: 

 

д.б.н., проф. М. Ф. Бойко, Херсонський державний університет 

д.б.н., проф. О. Є. Ходосовцев, Херсонський державний університет 

д.б.н., проф. І. І. Мойсієнко, Херсонський державний університет, Ukrainian Nature 

Conservation Group  

д.б.н. А. А. Куземко, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, Ukrainian Nature 

Conservation Group  

к.б.н. В. А. Костюшин, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, Ukrainian Nature 

Conservation Group 

к.б.н., доцент О. Ю. Акулов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

к.б.н., доцент Н. Ю. Полчанінова, Харківський національний університет ім. В. Н. 

Каразіна  

к.б.н М. М. Перегрим, Університет прикладних наук ім. Каролі Естерхазі, Егер, 

Угорщина, Ukrainian Nature Conservation Group  

к.б.н. Ю. О. Москаленко, Чорноморський біосферний заповідник НАНУ 

О. В. Василюк, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ,  Ukrainian Nature 

Conservation Group  

В. А. Мороз, Луганський природний заповідник НАНУ 



Г. В. Гузь, Луганський природний заповідник НАНУ 

Л. П. Боровик, Луганський природний заповідник НАНУ – секретар 

 

Умови публікації 

 

Для участі у збірнику потрібно надсилати матеріали у форматі docx/doc і окремим файлом – 

відомості про авторів (зразок додається). Публікація безоплатна. Робочі мови: українська, 

англійська, російська. Збірник буде виданий у електронному і друкованому вигляді. 

 

Правила оформлення матеріалів 

 

Обсяг матеріалів не обмежений. Текст має бути набраним в Microsoft Word. Формат 

паперу – А4; усі поля – 2 см; шрифт Times New Roman (12 пт); інтервал одинарний; відступ – 

0,5 см. Посилання у тексті прямі (Автор, рік), список літератури – згідно вимог Українського 

ботанічного журналу (без транслітерації). Анотація двома мовами (українською і 

англійською).  

 

 

Зразок оформлення статей 

 

Гузь Галина Вікторівна 

 

Луганський природний заповідник НАН України 

93602, Україна, смт Станиця Луганська, вул. Рубіжна, 95; galina.gouz@gmail.com 

 

РОСЛИННІ КОМПЛЕКСИ ТРЬОХІЗБЕНСЬКОГО СТЕПУ (ЛУГАНСЬКИЙ 

ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК НАН УКРАЇНИ) 

 

Реферат: українською, англійською. Назва, автори (прізвище, ініціали), текст реферату – до 

1000 знаків. 

 

Ключові слова (5-10 слів в алфавітному порядку)  

 

Основний текст може містити таблиці та рисунки (в чорно-білому форматі); складатися із 

розділів: вступ, матеріали та методи, результати та їх обговорення, висновки (виділяти не 

обов’язково).  

 

Список використаних джерел 

 

Також, окрім статей, організаційний комітет приймає матеріали про місця 

зустрічей/локалітетів видів рослин, тварин і грибів, що охороняються на міжнародному, та 

національному рівнях, у вигляді текстового  повідомлення та відомостей про знахідки у 

табличному вигляді. Пояснення і приклад заповнення таблиці: 
 

Вид Місце 

знахідки 

Координати у 

десятинній системі 

Дата 

знахідки 

Додаткова 

інформація 

Авторство знахідки 

  широта довгота    

Назва 

виду 

зазначаєть

ся 

Подається 

словесний 

опис 

розташуван

ня місця 

В разі, якщо відсутні 

GPS-координати, 

вирахувати їх можна 

засобами програми 

Google Earth, або 

Якщо 

вид 

зустрічав

ся в 

цьому 

Подається 

інформація 

про статус 

перебування 

(розмножен

Зазначається автор знахідки. 

В разі, якщо інформація про 

знахідку вже опублікована – 

подається посилання на 

mailto:galina.gouz@gmail.com


латиною. зустрічі / 

локалітету. 

завдяки онлайн 

сервісу 

www.google.com.ua/m

aps/ (натиснувши 

курсором в  місці 

знахідки, отримуємо 

внизу екрану 

спливаюче вікно із 

координатами в 

десятинній системі. 

самому 

місці 

декілька 

разів, 

просимо 

вказати 

перелік 

всіх дат. 

ня, міграція, 

сезонні 

скупчення, 

зимівля 

тощо); 

чисельність, 

інші 

важливі 

відомості. 

джерело. 

 

Статті та відомості про авторів надсилаються за електронною адресою lpz_zbirnyk@i.ua. 

Назва файлу статті повинна відповідати прізвищу першого автора латиницею (prizvyshe.docx 

або ….doc), назва файлу відомостей про автора – prizvyshe_vidomosti.docx/doc. Терміни 

подачі матеріалів – до 15 жовтня 2018 р. Обов’язково чекайте листа про підтвердження 

отримання матеріалів.  
 

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають 

вимогам або тематиці збірника.  

 

Відомості про авторів: 

 

П.І.Б. (прізвище, ім’я, по-батькові)   

Науковий ступінь   

Вчене звання   

Місце роботи (навчання)   

Посада   

Поштова адреса   

Номер контактного телефону    

Адреса електронної пошти   

Назва статті   

Дата заповнення   

 

Контакти Редколегії: 

 

lpz_zbirnyk@i.ua  – для надсилання статей і заявок, для листування. 

 

Луганський природний заповідник НАНУ: 

Мороз В. А. тел.:  +38(066)4065208  E-mail:  lug.zapovidnik@i.ua  

Боровик Л. П, тел.:  +38(093)5645106; E-mail: larisaborovyk@gmail.com 

Гузь Г. В. тел.:  +38(095)2110227; E-mail: galina.gouz@gmail.com 
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