
 

ISSN 0131-2634 
 

 ПАЛЕОНТОЛОГІЧНИЙ 
                                         ЗБІРНИК 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

                                  47 
                     2015 



 
 
 
 
 
 
 

PALEONTOLOGICAL 
REVIEW 

 

ПАЛЕОНТОЛОГІЧНИЙ 
ЗБІРНИК 
 

  
 

 

 

N 47 

 

 

 
 
 

№ 47 
 

 
Scientific journal 

 
 

Published 1 issue per year 
 
 
 

Published since 1961 

 
Збірник наукових праць 
 
 
Виходить 1 раз у рік 
 
 
 
Виходить з 1961 р. 

 
 

 

Ivan Franko  
National University of Lviv 

Львівський національний  
університет імені Івана Франка 

2015 
 
 
 
 
 
 
 



Засновник: ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 
Друкується за ухвалою Вченої ради 

Львівського національного університету 
імені Івана Франка. 

Протокол № 13/12 від 30.12.2015 р. 

Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації. 

Серія КВ №14605-3576Р від 29 жовтня 2008 р. 

 
У збірнику публікують праці з актуальних проблем палеонтології, тафономії, па-

леоекології, біостратиграфії верхнього докембрію, палеозою, мезозою, кайнозою Украї-
ни, а також наукову хроніку тощо.  

 
Paleontological review рublishes papers on the actual problems of paleontology, pa-

leoecology, biomineralization and Phanerozoic biostratigraphy and chronicle. 
 

 
Редакційна  колег ія :  

 
д-р геол.-мін. наук, проф. Р. Лещух – головний редактор; д-р геол.-мін. наук, академік НАН України 
П. Гожик (Інститут геологічних наук НАН України) – заступник головного редактора; канд. геол. 
наук, доц. Г. Гоцанюк – секретар; д-р геол.-мін. наук, проф. В. Узіюк; д-р геол.-мін. наук, ст. наук. 
співроб. Г. Яценко; д-р геол.-мін. наук М. Іванік (Інститут геологічних наук НАН України); д-р 
біол. наук, проф. Й. Царик; д-р геол.-мін. наук Д. Дригант (Державний природничий музей НАН 
України); канд. геол.-мін. наук, проф. А. Богуцький; д-р геол.-мін. наук, проф. А. Григорович (Ін-
ститут геологічних наук НАН України); д-р геол. наук, проф. В. Огар (Київський національний 
університет імені Т.Г. Шевченка); д-р геол. наук Л. Якушин (ДП “Науково-дослідний інститут 
нафтогазової промисловості”); канд. геол.-мін. наук Л. Константиненко (Інститут геологічних 
наук НАН України); канд. геол.-мін. наук, доц. А. Іваніна; канд. геол. наук, доц. І. Шайнога, канд. 
геол. наук А. Данилів. 

 
Professor R. Leshchukh – Editor-in-Chief, 

Professor P. Gozhyk – Assistant Editor 
Assistant Professor H. Hotsanyuk – Managing Editor 

 

Відповідальна за випуск  Г. Гоцанюк 

 
Адреса редколегії: 

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 

вул. Грушевського, 4, 
79005, Львів, Україна 

тел.: (38) (032) 239-47-32 

Editorial office address:  
Ivan Franko National  
University of Lviv, 
4, Hrushevskij Str., 
79005, Lviv, Ukraine  
tel.: (38) (032)239-47-32 

http://geology.lnu.edu.ua/Science/paleontology_works.htm 
 

E-mail: proceedings.paleontology@lnu.edu.ua 
 

Редактор М. М. МАРТИНЯК 
Технічний редактор С. З. СЕНИК 

Комп’ютерна верстка А. Я. Даниліва 
 

Адреса редакції, видавця і виготовлювача:  
Львівський національний університет  
імені Івана Франка. 
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої  
справи до Державного реєстру видавців,  
виготівників і розповсюджувачів видавничої  
продукції. Серія ДК № 3059 від 13.12.2007 р. 

 

Формат 70×100/16.  
Умовн. друк. арк. 13,1 
Тираж 100 прим. Зам. 

 
© Львівський національний університет 
    імені Івана Франка, 2015 



 
ВИМОГИ ДО АВТОРІВ 

 
У “Палеонтологічному збірнику” публікують статті та наукові 

повідомлення з палеозоології, палеоботаніки та біостратиграфії України, 
загальних питань, систематики, історії палеонтології, а також 
палеонтологічні огляди, дискусії, бібліографію, інформацію про з’ їзди, 
симпозіуми, колоквіуми, опрацьовані колекції, хроніку (матеріали, що 
стосуються діяльності палеонтологічних організацій, окремих 
дослідників) тощо. 

Наукові статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка 
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішених 
раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття; формування 
мети, постановка завдань, виклад головного матеріалу досліджень з пов-
ним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки і пер-
спективи подальших розробок у даному напрямі. 

Редакційна колегія просить авторів рукописів керуватися такими 
правилами. 

1. Обсяг рукопису статті (разом із резюме, списком літератури, ри-
сунками, палеонтологічними таблицями і поясненнями до них) не пови-
нен перевищувати 12 друкованих сторінок формату А-4. 

2. Рукопис потрібно подавати українською мовою (резюме англій-
ською) в електронній формі й у двох примірниках. Текст друкувати через 
два інтервали з лівим полем не менше 4 см. Сторінки рукопису повинні 
бути пронумеровані; список літератури і резюме (до 600 знаків) друкува-
ти на окремих сторінках. 

3. На першій сторінці рукопису потрібно зазначити номер УДК, на-
зву статті (однаковими великими літерами), ім’я і прізвище автора, назву 
і повну поштову адресу установи, де виконано роботу, а також у кінці 
статті короткий реферат і ключові слова англійською та російською мо-
вами.  

4. Види описувати за схемою: а) матеріал (кількість та збереже-
ність); б) опис; в) розміри; г) порівняння; д) зауваження; е) місцезбереження; 
є) стратиграфічне та географічне (або лише стратиграфічне) поширення. 
В описі нових таксонів також зазначати походження назви голотипу. 

5. Синоніміку потрібно складати у хронологічному порядку спосо-
бом повних вказівок: рік, назва роду і виду, автор таксону (першоопис 
зазначати як sp. nov.), автор публікації, стор., табл., фіг. (мовою оригіна-
лу); дані про публікацію відокремлювати двома крапками. У випадку ве-
ликої кількості синонімів допускається складання її комбінованим спо-
собом (групуванням однакових видових назв). 

6. Родові і видові назви таксонів у тексті виділяти  курсивом, автор 
таксону – розрідженим шрифтом.  

7. У списку літератури подавати тільки цитовані й опубліковані 
праці (мовою оригіналу) за зразком: Прізвище та ініціали автора (курси-



вом). Повна назва статті або монографії // Повна або скорочена (як у виданні 
чи у “World List …”) назва журналу або збірника, рік, том, випуск, сторін-
ки (для книг – місце видання, видавництво, кількість сторінок). 

 
Наприклад: 

1. Стащук М.Ф. Літологічні особливості давньопалеозойських відкладів 
середнього Придністров’я. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – 41 с.  
2. Стратиграфія УРСР. Т. 2. Рифей – венд. – К.: Наук. думка, 1971. – 275 с. 
3. Johnson J.G., Klapper G., Sandberg C.A. Devonian eustatic fluctuations in 
Euramerica // Geological Society of America. – 1985. – Bul. 96. – Р. 567–587. 

Прізвища авторів подавати за алфавітом (спочатку кирилицею, по-
тім латиницею; публікації одного і того ж автора – у хронологічному по-
рядку). 

У тексті посилання на літературу робити у квадратних дужках (вка-
зувати порядковий номер у списку).  

8. Текстові таблиці (стратиграфічні, поширення фауни тощо), рису-
нки і фотографії потрібно друкувати на окремих аркушах і додавати у 
кінці рукопису в двох примірниках. Усі ілюстрації повинні бути підписа-
ні, пронумеровані, на звороті кожної зокрема потрібно написати прізви-
ще автора, назву статті, номер ілюстрації. Їхнє місце у тексті зазначати на 
полях рукопису. Підписи до рисунків додавати на окремому аркуші.  

9. Оригінали палеонтологічних таблиць монтує автор (розмір робо-
чого поля 12×18 см). У поясненнях до них повинні бути: назва, орієнта-
ція і масштаб зображення, місцезнаходження, інвертарний номер та 
геологічний вік зразка.  

10. Рукопис, а також палеонтологічні та текстові таблиці та рисун-
ки, подавати в електронній формі на електронну пошту: текст (включаю-
чи підписи до ілюстрацій) – у редакторі Word for Windows (7.0, 10.0), 
шрифт – Times New Roman або Times New Roman Cyr (10 pt.), ілюстрації 
(без підписів до них) –PHOTO–PAINT. 

11. Роздрук тексту статті повинен бути ідентичним текстові у фай-
лі. Диски не повертають. 

12. До рукописів треба додати дві рекомендації (зовнішню і внут-
рішню), а також довідку про місце зберігання описаної колекції. 

13. Рішення про прийняття рукопису до друку (або його відхилен-
ня) ухвалює редакційна колегія. 

14. Рукописи, що не оформлені згідно з правилами чи недостатньо 
відредаговані, до друку не приймаються і не повертаються. 

15. За достовірність і якість наукового матеріалу відповідальність 
несе автор. 

16. Рукописи надсилати на адресу редколегії: 79005, м. Львів, вул. 
Грушевського, 4, Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка, геологічний факультет, кафедра історичної геології та палеонтології 
або на електронну адресу: proceedings.paleontology@lnu.edu.ua 
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