ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають
вимогам ВАК 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,
яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті
(постановка завдання); виклад основного матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням
наукових
результатів; висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку.
З метою дотримання вищезазначених вимог до
наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі
елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних
досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу,
висновки і перспективи подальших досліджень.
Обсяг статті - 8-15 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 Microsoft Word. Шрифт статті - Times New Roman
Суг, через інтервал 1,5, розмір -14 pt.
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). Треба 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. Анотація англійською мовою повинна
бути структурованою (слідувати логіці опису результатів у
статті), інформативною (не містити загальних слів);
оригінальною (не може бути калькою російськомовної
анотації); змістовною (відображати основний зміст статті та
результати досліджень).
Література повинна розташовуватися в порядку її
першого згадування в тексті статті й бути оформлена
відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 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 можна транслітерувати. Подається примірник
тексту статті, підписаний авторами, надрукований на папері
форматом А4, завірений примірник розширеної англійської
анотації, а також їх електронна версія. Обов’язково

подається: рецензія доктора наук; квитанція про оплату,
відомості про автора.
На диску повинен бути 1 файл з текстом
статті, названий прізвищем автора (Стаття_Прізвище),
файл
з
розширеною
англійською
анотацією
(Анотація_Прізвище) та, при необхідності, файли з
рисунками, графіками тощо.
Редакційна колегія залишає за собою право на
редакційні виправлення.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

Зразок оформлення статті
https://visnyk.mnau.edu.ua/statti/zrazokoformlennya-statti.pdf

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА

Прізвище___________________________________
Ім’я________________________________________
По батькові_________________________________
Науковий ступінь, вчене звання________________
Посада_____________________________________
Установа, організація_________________________
___________________________________________
Домашня адреса (індекс)______________________
___________________________________________
___________________________________________
Контактний телефон (код міста)________________
e-mail______________________________________
Назва доповіді / статті (підкреслити)___________
___________________________________________
___________________________________________
Researcher ID:_______________________________
ORCID _________________________________
Потреба у сертифікаті учасника (так або ні)______
Потреба у готелі (так або ні)___________________
Кількість осіб_______________________________
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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

«ІННОВАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ЯКОСТІ ТВАРИННИЦЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ»

ЗАПРОШЕННЯ
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Миколаїв-2018

Шановні колеги!
Оргкомітет запрошує Вас до участі у роботі
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Інновації у забезпеченні якості тваринницької
продукції», яка відбудеться на базі Миколаївського
національного аграрного університету.
Мета конференції: узагальнення та активне
використання вітчизняного і світового досвіду у
забезпеченні якості тваринницької продукції на
території України.
Для участі у роботі конференції запрошуються:
керівники підприємств та фірм, що займаються
виробництвом та переробкою продукції тваринництва
та птахівництва, спеціалісти ветеринарної медицини,
співробітники науково-дослідних установ, викладачі
навчальних
закладів,
докторанти,
аспіранти,
магістранти.
 Робочі мови конференції – українська, російська,
англійська .
Вартість публікації у фаховому збірнику
МНАУ «Вісник аграрної науки Причорномор'я»
(індексується у МНБ Index Copernicus) – 27 грн
за
1 сторінку та оргвнесок за участь у конференції
200 грн.
Реквізити для оплати:
ММБФ «Університет ХХІ століття»
ЕДРПОУ 25993025,
р/р 26009010253704,
ПАТ «БАНК ВОСТОК, м. Дніпропетровськ,
МФО 307123.
Призначення платежу: «Благодійна допомога на
статутні цілі» (копія чеку про оплату надсилається
разом зі статею)

1.
2.
3.
4.
5.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Інноваційні напрямки селекційно-племінної роботи
у тваринництві і птахівництві.
Техніко-технологічні та виробничі інновації у
тваринництві і птахівництві.
Ресурсозберігаючі, екологічно безпечні технології
у тваринництві і птахівництві.
Інноваційна
діяльність
на
підприємствах
переробної промисловості.
Якість і безпека продуктів тваринництва і
птахівництва.

Учасники конференції отримують сертифікат.
Заявку на участь в роботі конференції
(реєстраційну картку), тексти статей просимо
надсилати до 06 липня 2018 року за адресою:
 54029 Україна, м. Миколаїв, вул. Георгія
Ґонгадзе,
9,
Миколаївський
національний
аграрний університет, доценту Стародубцю
Олексію Олександровичу
e-mail: box-core@yandex.ua
Довідки за телефонами:
м. Миколаїв:
  факс/телефон – +38 0512-34-30-57 (деканат)
Стародубець Олексій Олександрович
 моб. телефон – +38 066-02-78-495
 Матеріали доповідей, повідомлень, статей
просимо подавати в друкованому і електронному
вигляді. Вимоги щодо оформлення матеріалів
наводяться нижче.
 Проживання учасників конференції у готелі
університету «Агроосвіта». Вартість одного ліжкомісця від 100 грн за добу.
Бронювання місць у готелі – т.: +38 (0512)42-42-63
Адміністрація готелю.
 Харчування: в умовах готелю за місцем
проживання, а також у комплексі загального
харчування МНАУ (у день конференції).
Адреса місця проведення конференції
54029, м. Миколаїв,
вул. Карпенка, 73,
Миколаївський національний аграрний
університет
факультет технології виробництва і переробки
продукції тваринництва, стандартизації та
біотехнології, ауд. 202

Голова організаційного комітету:
Шебанін В. С. – ректор Миколаївського
національного аграрного університету, доктор
технічних
наук,
професор,
академік
Національної академії аграрних наук України,
академік Академії наук вищої освіти України,
академік Української академії економічної
кібернетики, академік Польської академії наук
(Люблінське відділення)
Голова наукового комітету:
Патрєва Л. С. – доктор с.-г. наук, професор,
зав.кафедри
птахівництва,
якості
та
безпечності продукції Миколаївського НАУ.
Члени оргкомітету:
доцент, доктор с.-г. наук Г. А. Коцюбенко,
доцент, канд. с.-г. наук О. О. Стародубець,
доцент, канд. с.-г. наук О. А. Коваль,
ст. викладач, канд. с.-г. наук В. І. Гроза.
Регламент конференції:
Доповіді – до 15 хвилин.
Повідомлення – до 7 хвилин.
Виступи в обговоренні – до 5 хвилин.
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
17 жовтня (середа)
Заїзд і реєстрація учасників конференції
(830 - 900), знайомство з університетом та містом.
18 жовтня (четвер)
Пленарне засідання – 900- 1300, підсумки роботи
конференції, від’їзд учасників конференції.
Проїзд у м. Миколаїв: від залізничного та
автовокзалу – маршрутним таксі № 8, 21 до
зупинки Стадіон «Евіс».

