В И МО ГИ Д О О Ф О Р МЛЕН Н Я С ТАТЕЙ
До друку приймають ся статті, що відповідають
вимогам ДАК і мають такі необхідні елементи: постановка
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми; формулювання цілей статті
(постановка
завдання);
виклад
основного
матеріалу
дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших
розвідок у даному напряму. Слід жирним шрифтом виділити
такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних
досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки і
перспективи подальших досліджень. Обсяг статті – до
10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм,
верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці. Статті
необхідно готувати за допомогою текстового редактора
Мicrosoft Word. Шрифт статті – T imes New Roman Cyr, через
інтервал 1,5, розмір – 14 рt.
Анотації (українською, російською та англійською)
набирати курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має
бути стислим і точним (близько 50 слів). Анотація статті
англійською мовою (від 250 до 300 слів) та ключові слова
англійською мовою (від 5 до 10 слів). Т реба надати
професійний переклад анотації статті англійською мовою
(завірений печаткою бюро перекладів або відділу кадрів підпис
викладача кафедри іноземних мов вашого ВНЗ). Бажано надати
цю розширену анотацію українською (російською) мовою.
Посилання в тексті подавати тільки у квадратних
дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки
наводити після номера джерела, потім через кому сторінку
(маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде
інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в
тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).
Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за
допомогою функції «Створити рисунок», а не виконувати
рисунок поверх тексту. Написи на рисунках виконувати
засобами Microsoft Word.
Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за
допомогою функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна
займати не більше одного аркуша при розмірі шрифта T IMES
тексту таблиці не менш ніж 12 кегль.
Формули у статтях по всьому тексту набирати у
формульному редакторі MS Equation – 3.0, шрифт T IMES,
10 кегль.
Літе ратура, що приводиться наприкінці публікації,
повинна розташовуватися в порядку її першого згадування в
тексті статті й бути оформлена відповідно до ДСТ У 7.1:2006.
Номер у списку літератури має відповідати лише одному
джерелу. Список використаних джерел повинен містити не
менше 10 посилань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання.
Самоцитування – не більше 30%. Обов’язкова наявність списку
літератури англійською мовою (не виключає списку літератури

мовою статті). Літературу не обов’язково перекладати
англійською мовою. Її можна транслітерувати. Офіційний
трансліт онлайн –http://translit.kh.ua/?passport . Т ранслітерація
російського
алфавіту
латиницею
онлайн
–
http://www.translitor.net/.
Вимоги до публікування статей у Віснику аграрної
науки Причорномор’я Миколаївського національного аграрного
університету можна подивитися на сайті http: //mnau.edu.ua/.

Взірець оформлення статті

УДК ХХХ.ХХ
Назва статті
В.В. Славко, кандидат біологічних наук, доцент
К.П. Лопата, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет

МІНІСТЕРСТВ О ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬ НА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ
НАУК УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬ КА ОБЛАСНА ДЕРЖАВ НА
АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬ КИЙ НАЦІОНАЛЬ НИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

*Текст анотації* українською мовою (50-60 слів)
Ключові слова: 4-7 ключових слів або словосполучень
* Т екст статті *
Список використаних джерел:
1. Іваненко І. І. Назва роботи / І. І. Іваненко — К. : Вища школа,
1999. — 111 с.
2. Бобров М. І. Назва статті / М. І. Бобров // Назва журналу. —
1999. — № 6. — С. 23—25.
Название стать и
Фамилия И.О.
*Т екст аннотации* російською мовою (50-60 слів)
*Ключевые слова* російською мовою
Name of article
Soname N.
*T ext of annotation* англійською мовою (50-60 слів)
*Keywords* англійською мовою
*T ext of annotation* розширена анотація англійською мовою
(250- 300 слів)
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РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА
Прізвище _____________________________________________
Ім'я __________________________________________________
По батькові ___________________________________________
Науковий ступінь, учене звання __________________________
Установа, організація ___________________________________
Посада _______________________________________________
Домашня адреса _______________________________________
Назва доповіді/статті ___________________________________
Потреба у готелі ТАК чи НІ
Електронна адреса для листування _______________________
Контактний телефон____________________________________

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

«Біологічні аспекти технологій тваринництва
і виробництва продукції»
26-27 жовтня 2017 року

ЗАПРОШЕННЯ
Конференцію зареєстровано в Українському ІНТЕІ
(свідоцтво № 53 від 26 січня 2017 р.)

Миколаїв-2017

Шановні колеги!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі ІV
Міжнародної науково-практичної конференції з
біологічних аспектів у галузі тваринництва, яка
відбудеться на базі Миколаївського національного
аграрного університету.
Мета конференції: визначення ключової ролі
біологічних досліджень у сучасних технологіях
тваринництва, узагальнення досвіду виробництва
якісної та екологічно чистої продукції тваринництва.
Робочі мови конференції – українська, російська та
англійська.
Для участі у роботі конференції запрошуються:
докторанти, аспіранти, магістранти, співробітники
науково-дослідних,
навчально-наукових
закладів,
керівники і спеціалісти сільгосппідриємств.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Біолого-технологічні аспекти виробництва та
переробки продукції тваринництва.
2. Сучасні проблеми якості, безпеки виробництва та
переробки продукції тваринництва.
3. Генетика і біотехнологічна селекція, відтворення
тварин.
4. Ветеринарні аспекти в тваринництві.
5. Еколого-гігієнічні проблеми ведення сучасного
тваринництва.
Вартість друку статті – 27 грн. за сторінку.
Оргвнесок за участь у конференції – 200 грн. Оплату
здійснювати на рахунок:
ММБФ «Університет ХХІ століття»
р/р 26009010253704,
ПАТ «БАНК ВОСТОК, м. Дніпро
МФО 307123
ЄДРПОУ 25993025.
Призначення платежу – «Благодійна допомога на
статутні цілі» (копія чека про оплату надсилається
разом зі статтею).

Матеріали конференції буде надруковано у збірнику
«Вісник аграрної науки Причорномор’я», який
входить до переліку наукових видань ВАК України
(сільськогосподарські науки). Збірник статей буде
опубліковано після закінчення конференції.
Інформацію про свою згоду щодо участі в роботі
науково-практичної конференції та матеріали просимо
надсилати до 25 вересня 2017 року (за датою
штемпеля почтового відділення) на адресу:
54020 Україна, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе,
9,
Миколаївський
національний
аграрний
університет, факультет ТВППТСБ, проф. Гиль М.І.
Матеріали доповідей або повідомлень просимо
подавати в друкованому
(формат А4) і
електронному вигляді (на CD-диску), обсягом не
менше 6 сторінок. Примірник тексту статті має
бути підписаний авторами. Обов’язково додається:
рецензія доктора наук; квитанція про оплату,
реєстраційна картка учасника. Вимоги щодо
оформлення матеріалів наведено на звороті.

Адреса місця проведення конференції:
54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9,
Миколаївський національний аграрний
університет
Проїзд у м. Миколаїв: від залізничного та
автовокзалу – маршрутним таксі № 8, 21 у напрямку
«Намив» до зупинки «Водопровідна».
Голова організаційного комітету:
Шебанін В.С. – ректор, д. техн. н., професор, академік
НААН України, академік АНВО України
Голова наукового комітету:
Гиль М.І. – декан факультету технології виробництва
і переробки продукції тваринництва, стандартизації та
біотехнології Миколаївського НАУ, професор, член
НААН України, академік АНВО України.
Регламент роботи конференції:
Доповіді – до 10 хвилин.
Повідомлення – до 7 хвилин.
Виступи в обговоренні – до 5 хвилин.

Проживання учасників конференції у готелі
університету. Вартість одного ліжко-місця – від
125 грн. за добу.
Бронювання місць у готелі телефон – +38(0512) 4242-63

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Харчування: в умовах готелю за місцем
проживання, а також у комплексі загального
харчування МНАУ (у день конференції).

25 жовтня (середа)
Заїзд та реєстрація учасників конференції,
ознайомлення з кафедрами університету та містом.

Рекламні послуги та вартість презентації продукції
фірм – за домовленістю.

Довідки за контактами:
Деканат факультету ТВППТСБ
факс / телефон – (0512) 34-30-57

26 жовтня (четвер)
Пленарне засідання (о 1000 ), робота в секціях.
27жовтня (п’ятниця)
Робота в секціях, від’їзд учасників конференції.

СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ У

Кот Стах Петрович
моб. тел. – (066) 133-72-13
(097) 242-02-43
e-mail – staxkot@gmail.com

КОНФЕРЕНЦІЇ!

