ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ АВТОРІВ

Сфера застосування журналу
Чорноморський науковий журнал Академічних досл RCH має шість частин. Журнал публікує ІНГ 6 ти міс на
рік видавництвом НВО RAIDCG Південний Кавказ MEDIAGROUP. Чорноморський науковий журнал академічних
досліджень публікує повнорозмірні оригінальні наукові доповіді та заохочує огляд статей англійською, російською,
грузинською та українською мовами про досягнення в агрономії, сільському господарстві, селекції, захисту рослин,
молекулярної біології рослин та біотехнології , грунтознавство та харчування рослин, біоенергетика та енергетичні
культури, зрошення, сільськогосподарські технології, харчові науки та технології рослинництва, лісове
господарство та продукти лісової промисловості. Огляд статей приймаються тільки на запрошення редакційної
колегії, і вони все одно будуть підлягати аналогічному процесу перегляду, необхідному для регулярних подань.
Рукописи повинні грунтуватися на оригінальному дослідженні та містити нові знахідки загального значення.
Дослідження, які: 1) лише підтверджують відомі факти лише на інші види, матеріали або зібрані матеріали з полів
або ринків; 2) є лише місцевим інтересом; 3) ґрунтуються на опитуваннях, збиранні матеріалів чи економічних
даних та / або пов'язані з плануванням та політикою; або 4) повідомлення про нові записи та систематику виходять
за рамки журналу і, як правило, не розглядаються для публікації.
Процес подання
Всі рукописи повинні бути представлені в електронному вигляді через Інтернет на Кавказ Медіагрупа
Південний через веб-сайт http://sc-media.org/
Ви надішлете файли на електронну пошту gulustanbssjar@gmail.com або gulustan_bssjar @ mail.ru
Немає стягнення сторінок. Документи приймаються для публікації на тому розумінні, що вони не були
опубліковані і не будуть розглядатися для публікації в інших місцях. Автори можуть опублікувати рукопис, який
вже був опублікований в іншому журналі. Форма випуску авторських прав, яку можна знайти на
сайті http://gulustan-bssjar.org/about-1.html словом і pdf, повинен бути підписаний відповідним автором від імені
всіх авторів і повинен супроводжувати всі подані документи. Будь ласка, ознайомтеся з формою додаткових
відомостей про авторські права.
Рукописи можуть бути відхилені без рецензування головного редактора, якщо вони не відповідають
інструкціям авторів або якщо вони виходять за рамки журналу. Після прийняття рукопису публікація, тобто після
завершення рекомендованих рецензентом, автор не зможе внести зміни, які складаються з відступу від рукописи,
прийнятого редактором.
Перед публікацією галерейні докази завжди направляються авторам для виправлення. Помилки або
недоліки, які виникають унаслідок деякої недбалості з нашого боку під час остаточного друку, будуть виправлені в
розділі про помилку в більш пізньому випуску. Це не включає ті помилки, які автор не змінює в довідці про камбуз.
Використання чужих ідей чи слів у їх первісній формі або дещо змінилося без належного цитування вважається
плагіатом і не буде допустимий. Навіть якщо дається цитата, якщо лапки не розміщуються навколо слів, взятих
безпосередньо з іншої роботи автора, автор все ще винен плагіатом.
Підготовка рукопису
Стиль і формат: Є чотири паперові шаблони.
http://sc-media.org/for-authors/preparation-of-manuscript/ я н англійською, російською, українською, грузинською
мовою . Всі копії рукописів також мають номери рядків, починаючи з 1 на кожній послідовній сторінці. Автори,
які не є носіями англійської мови, настійно рекомендують забезпечити, щоб a колега вільно володіє англійською
мовою або професійний редактор мови переглянув свою рукопис.
Необхідно використовувати всі мови без жаргону. Потрібно уникати повторного використання довгих
речень і пасивного голосу. Настійно рекомендується, щоб текст виконувався програмами написання та граматики
комп'ютера. Будь англійською або американською орфографією є прийнятним, але має бути послідовним у всьому.

