
До друку приймаються статті, що відповідають 

вимогам МОН 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. 

Статті, які не відповідають вимогам до фахових статей, 
до друку не приймаються. 

Обсяг статті –  10-12 сторінок. Розміри полів: ліве – 20 

мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Статті 

необхідно готувати за допомогою текстового редактора 

Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через 

інтервал 1,0, розмір – 14 рt. 

Анотації (українською, російською та англійською) 

набирати курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має 
бути стислим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати 

синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: 

«Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…» 

(наприклад, «Досліджено генетичні мінливості… Отримано 

задовільні результати…»). 

Реферат статті англійською мовою (від 300 до 350 слів) 

та ключові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба 
надати професійний переклад реферату статті англійською 

мовою (завірений печаткою бюро перекладів або за підписом 

викладача кафедри іноземних мов вашого ЗВО, завіреним 

відділом кадрів). Бажано надати цей реферат українською 

(російською) мовою. 

Реферат статті англійською мовою повинен бути 

структурованим (слідувати логіці опису результатів у статті), 

інформативним (не містити загальних слів); оригінальним (не 
може бути калькою російськомовної анотації); змістовним 

(відображати основний зміст статті та результати досліджень). 

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]). 
Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати 

мовою Вісника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями 

на джерело і конкретну сторінку. 

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у 

дужках безпосередньо в тексті. 

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі 

рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а 
таблиці повинні мати заголовки. 

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за 

допомогою функції «Створити рисунок», а не виконувати 

рисунок поверх тексту. Написи на рисунках виконувати 

засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість 

зробити в них необхідні виправлення. У разі використання 

інших програм для створення рисунків надавати редакції на 

кожний рисунок окремий файл формату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best 

quality).  

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за 

допомогою функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна 

займати не більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES 

тексту таблиці не менш ніж 12 кегль (книжкова орієнтація). 

Рисунки та таблиці, розміщені на сторінках з 

альбомною орієнтацією, не допускаються! 
Формули у статтях по всьому тексту набирати у 

формульному редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 

10 кегль. 

Список використаних джерел, що приводиться 

наприкінці публікації, повинен бути оформлений відповідно до 

Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015  або згідно з 

вимогами APA (American Psychological Association). 

Перелік посилань слід наводити з індексами DOI, 
наведеними на сайті http://www.crossref.org 

Номер у списку літератури має відповідати лише 

одному джерелу. 

Обов’язково наявність транслітерованого списку 

літератури, оформленого за міжнародним бібліографічним 

стандартом АРА. Вимоги та рекомендації до транслітерування 

Ви зможете знайти на нашому сайті. 
З більш детальною інформацією щодо вимог до 

публікування статей у Віснику аграрної науки Причорномор’я 

Миколаївського НАУ, а також зі зразком їх оформлення можна 

ознайомитися на сайті: https://visnyk.mnau.edu.ua/vymogy/ 
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ЗАПРОШЕННЯ 
 

Конференцію  зареєстровано  в  Українському  ІНТЕІ 

(свідоцтво  №  29  від  23 січня 2019 р.) 

 

Миколаїв-2019 

https://visnyk.mnau.edu.ua/vymogy/


Шановні колеги! 

 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі VІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти 

інтенсифікації тваринництва», яка відбудеться на базі 

Миколаївського національного аграрного 

університету. 

Мета конференції: визначення ролі біологічних та 

біотехнологічних рішень інтенсифікації тваринництва. 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Для участі у роботі конференції запрошуються: 

докторанти, аспіранти, магістранти, співробітники 

науково-дослідних, навчально-наукових закладів, 

керівники і спеціалісти агропідприємств та установ 

біотехнологічної промисловості. 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Генетика, розведення та селекція у 

тваринництві. 

2. Біолого-технологічні аспекти годівлі різних 

видів сільськогосподарських тварин та птиці. 

3. Сучасні аспекти технології відтворення у 

тваринництві. 

4. Біотехнологічні рішення інтенсифікації 

тваринництва. 

 

Оплата організаційних витрат роботи редколегії 

здійснюється після прийняття статті до друку. Оплата 

за публікацію статті обсягом 10-12 стор., оформленої 

відповідно до вимог оформлення рукопису – 500 грн. 

У разі перевищення обсягу 12 стор. додатково 

сплачується 40 грн за кожну додаткову сторінку. 

Статті подаються українською, російською або 

англійською мовами. 

Статті написані англійською мовою друкуються 

безкоштовно! 

Оргвнесок за участь у конференції – 300 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»                

(DOI: 10.31521/2313-092X), який входить до переліку 

наукових фахових видань України 

(сільськогосподарські науки) ISSN 2313-092X (Print), 

ISSN 2411-9199 (Online), Index Copernicus: ICV 2016 : 

44.05. Статті будуть опубліковані після закінчення 

конференції. 

Інформацію про свою згоду щодо участі в роботі 

науково-практичної конференції та матеріали просимо 

надсилати до 06 жовтня 2019 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. 

 

Рукописи статей просимо подавати в друкованому 

(формат А4) і електронному вигляді (на CD-диску). 

Примірник тексту статті має бути підписаний 

авторами. Обов’язково додається: рецензія доктора 

наук, реєстраційна картка учасника. Вимоги щодо 

оформлення матеріалів наведено на звороті. 

 

Проживання учасників конференції у готелі 

університету. Вартість одного ліжко-місця – від 

135 грн за добу. 

Бронювання місць у готелі: 

телефон: +38 (0512) 42-42-63 

 

Харчування: в умовах готелю за місцем 

проживання, а також у комплексі громадського 

харчування МНАУ (у день конференції). 

 

Рекламні послуги та вартість презентації продукції 

фірм – за домовленістю. 

 

Довідки за контактами: 

Деканат факультету ТВППТСБ 

факс / телефон – (0512) 34-30-57 

 

Луговий Сергій Іванович 

моб. тел. – (095) 334-34-15 

                   (097) 774-29-91 

e-mail – lugsergey23@gmail.com 

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 «Аграрний університет -

Водопровідна». 

 

Голова організаційного комітету: 

Шебанін В.С. – ректор, доктор  техн. наук, 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, доктор с.-г. наук, 

професор, член НААН України, академік АНВО 

України. 

Співголова наукового комітету:  

Луговий С. І. – доктор с.-г. наук, доцент, в.о. 

завідувача кафедри генетики, годівлі тварин та 

біотехнології  

Регламент роботи конференції: 
 

Доповіді – до 10 хвилин. 

Повідомлення – до 7 хвилин. 

Виступи в обговоренні – до 5 хвилин. 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

16 жовтня (середа) 

Заїзд та реєстрація учасників конференції, 

ознайомлення з кафедрами факультету, університетом 

та містом. 
 

17 жовтня (четвер) 

Пленарне засідання (о 10
00

), робота в секціях. 
 

18 жовтня (п’ятниця) 

Робота в секціях, від’їзд учасників конференції. 

 
СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ У 

КОНФЕРЕНЦІЇ! 


