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До друку приймаються статті, відзначені 
високим науковим рівнем, містять глибокий 
самостійний аналіз сучасних проблем 
розвитку науки. 
Метою журналу є поширення біологічних 
знань у вигляді публікації наукових статей, 
створення майданчика для обговорення ідей 
та результатів досліджень серед вітчизняних 
та зарубіжних науковців. 
 

На підставі Наказу Міністерства освіти і 
науки України № 886 від 02.07.2020 р. 
(додаток 4) збірник включено до Переліку 
наукових фахових видань України 
категорії «Б» у галузі біологічних наук 
(091 – Біологія, 101 – Екологія). 
 

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus. 
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Рукописи приймаються до розгляду редакційною колегією на постійні основі.  
 

Типи статей: 
 

 

- дослідницькі статті 
- оглядові статті 
- короткі повідомлення 

 

Виклад матеріалу рукопису має бути послідовним, логічно завершеним, із 
чіткими формулюваннями, що виключають подвійне тлумачення або 
неправильне розуміння інформації; мова тексту має відповідати літературним 
нормам, бути професійною і лаконічною. Автор зобов’язаний забезпечити 
високий науковий рівень викладеного матеріалу, повноту і системність 
висвітлення питання, достовірність результатів і наведених даних, правильність 
цитування та посилань на літературні джерела. 

 

Порядок подання матеріалів: 

Для публікації статті у фаховому науковому виданні необхідно надіслати на 
електронну адресу редакції editor@biology.journalsofznu.zp.ua наступні матеріали: 
 

 рукопис, оформлений відповідно до вимог 
http://journalsofznu.zp.ua/index.php/biology/about/submissions; 

 інформаційну довідку про автора з декларацією про доброчесність; 
 інформаційну довідку про 3-4 потенційних рецензентів; 
 після отримання рецензій автор подає мотивовану відповідь щодо згоди або 

не згоди із зауваженням рецензентів. 
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Автор несе відповідальність за достовірність фактичних даних та інформації, що 
містяться в статтях, чіткість викладення тексту, цитування, а також за 
мовностилістичний рівень написання матеріалів. 
 

Редакція журналу здійснює анонімне рецензування рукописів близько 
трьох-чотирьох тижнів та залишає за собою право відмовляти в їх 
опублікуванні, якщо рукописи не відповідають вимогам. 
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