
ВИМОГИ  ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ  

При оформленні необхідно дотримуватися наступних 

положень. Статті необхідно готувати за допомогою текстового 
редактора МS Word. Шрифт статті – Times New Roman,  інтервал – 

1,0, розмір – 14 рt. 

Розміри полів аркуша: ліве, праве та решта – по 20 мм. 
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ДАК, і 

які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у 

загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та 

публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми та 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 досліджень у вказаному напрямі. 

У лівому верхньому куті подається номер УДК 
НАЗВА СТАТТІ набирається заголовними літерами, жирним 

шрифтом і розміщується по центру сторінки. Вона має бути 

короткою (5–9 слів), адекватно відбивати суть досліджуваної 
наукової проблеми. 

Після назви з лівого боку жирним курсивом наводяться ініціали 

і прізвище автора, потім звичайним курсивом науковий керівник. 
На наступному рядку необхідно навести назву освітнього закладу, 

де навчається автор.  
Анотації слід набирати курсивом 12 кеглем (української та 

англійською мовами). Виклад матеріалу в анотації має бути стислим 

і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні 
конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», 

«Розглянуто…», «Установлено…».  

Після анотації 12 кеглем слід навести перелік ключових слів. 
На всі малюнки й таблиці давати посилання у тексті.  

Перед таблицею у верхньому правому куті курсивом позначати 

її номер (Таблиця 1). Заголовки таблиць розміщувати посередині, 
виділяючи жирним шрифтом. 

Усі малюнки мають супроводжуватися підписами, 

розташованими під ними (Рис. 1. Назва), які необхідно виконувати 
засобами MS Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в 

них необхідні виправлення.  

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному 
редакторі – MS Equation. 3.0, кегль 10.  

Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних, тощо) 

ставити нерозривний пробіл (ctrl+shift+пробіл).  
Скорочення грошових одиниць (грн), а також скорочення млн, 

млрд, метричних (т, ц, м, км тощо) писати без крапки.  

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при 
першому згадуванні. 

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології 

(див. держстандарти). Терміни по всій роботі мають бути 
уніфікованими.  

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, [4, с. 5; 8, с. 10-11]. Не подавати в тексті розгорнутих 

посилань, таких як (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. – К., 2005, – 

С. 54).  

Усі цитати, мова яких є іншою, подавати мовою оригіналу і 

обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело й 

конкретну сторінку. Не робити посторінкових посилань, а подавати 

їх у дужках безпосередньо в тексті. 
Література, що приводиться наприкінці публікації повинна 

розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 

бути оформлена у відповідності з наступними зразками (Додаток). 
Номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу. 

Обов’язково використовувати сучасні джерела. Список літератури 

оформлюється відповідно до національного стандарту України 
ДСТУ 8302:2015.  

Електронний варіант з текстом статті називати прізвищем 
автора (Стаття_Прізвище). 

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні 

виправлення.  
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ЗАПРОШЕННЯ 
 

Миколаїв-2019 



Шановні колеги! 
Оргкомітет запрошує студентів Вашого 

навчального закладу взяти участь у роботі 

VІ Всеукраїнської студентської науково-

практичної інтернет-конференції з 

актуальних питань технологій тваринництва, 

біотехнології та стандартизації в АПК, яка 

відбудеться на базі Миколаївського 

національного аграрного університету. 

 

Мета конференції: обговорення актуальних 

проблем у сучасних технологіях 

тваринництва, біотехнології й стандартизації 

в агропромисловому комплексі. 

 

Робочі мови конференції – українська, 

англійська. 

 

Голова організаційного комітету: 

Шебанін В.С. – ректор, д-р техн. наук, 

професор, академік НААН, академік АНВО 

України 

 

Голова наукового комітету: 

Гиль М.І. – декан факультету технології 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва, стандартизації та 

біотехнології Миколаївського НАУ,              

д-р с.-г. наук, професор, член НААН 

України, академік АНВО України. 

 

Співголова наукового комітету: 

Кравченко О.О. – заступник декана 

факультету технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва, 

стандартизації та біотехнології 

Миколаївського НАУ, канд. с.-г. наук, 

доцент. 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Вагомі питання технології виробництва 

тваринницької продукції; 

2. Генетика, біотехнології, розведення і 

відтворення тварин та птиці; 

3. Санітарно-гігієнічні та ветеринарні 

аспекти ведення сучасного тваринництва; 

4. Сучасні проблеми безпеки, якості, 

стандартизації та сертифікації продукції 

тваринництва, біотехнологій. 

 

 

Для участі у конференції необхідно 

надіслати відомості про автора (-ів) і 

наукового керівника, а також статтю обсягом 

до 6-ти сторінок. 

 

У відомостях про автора (-ів) слід 

зазначити: прізвище, ім’я, по-батькові 

(повністю), освітня спеціальність, назва 

факультету, номер курсу, назва закладу 

освіти, а також номер мобільного телефону 

та електронну адресу. У відомостях про 

наукового керівника слід зазначити 

прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), 

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи 

і посада. 

 

Вимоги до оформлення статей наведені на 

звороті даного запрошення. 

 

Матеріали конференції будуть представлені у 

студентському науковому віснику МНАУ. 

Збірник статей буде сформовано і 

опубліковано на сайті МНАУ після 

закінчення роботи конференції. 

 

 

Участь і публікація матеріалів безкоштовні. 

 

Наукові статті і відомості у форматі .doc 

або .docx просимо надіслати до 31 жовтня 

2019 року на e-mail: ookravchenko@mnau.edu.ua 

 

 

Інтернет-конференція відбудеться на базі 

соціальної мережі «Facebook» – факультет 

ТВППТСБ. Заявки для вступу до групи 

можна подавати до 18.11.2019 р.  

 

 

Рекламні послуги та вартість презентації 

продукції фірм – за домовленістю. 

 

 

Довідки за телефонами: 
 

Деканат факультету ТВППТСБ 

факс / телефон – (0512) 34-30-57 

 

Кравченко Олена Олександрівна 

кандидат с.-г. наук, доцент  

моб. тел. – (063) 474-36-73 

                       (096) 344-69-19 

 

 

 
СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ У 

КОНФЕРЕНЦІЇ! 


