
Вимоги до статей для публікування у науковому збірнику
“Аграрний вісник Причорномор’я” (с.-г. науки)

 
Збірник  внесений  до  переліку  наукових  фахових  видань  України,  в  яких 

можуть  публікуватися  результати  дисертаційних  робіт  на  здобуття  наукових 
ступенів доктора і кандидата наук.

До  друку  у  збірнику  приймаються  лише  наукові  статті,  які  мають  такі 
необхідні елементи:

1)  вступ  –  постановка  проблеми  у  загальному  вигляді  та  її  зв’язок  із 
важливими науковими чи практичними завданнями (5-10 рядків);

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор (1/3 сторінки);

3) формулювання цілей статті (постановка завдання), виділення невирішених 
раніше  частин  загальної  проблеми,  яким  присвячується  означена  стаття  (5-10 
рядків);

4) виклад методики дослідження;
5)  виклад  основного  матеріалу  дослідження  з  повним  обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів із статистичною обробкою даних;
6)  висновки з даного дослідження і  перспективи подальших досліджень у 

даному напрямку.
На початку статті дається анотація (до 500  знаків) українською мовою, а в 

кінці  статті  –  російською  та  розширена  анотація  англійською  мовою  (до  1,5 
сторінки), де обов’язково вказуються автори і назва статті. Література подається 
наприкінці статті за алфавітом або в порядку посилання пронумерованим списком, 
якщо за алфавітом, то спочатку подаються автори на кирилиці, потім іноземною 
мовою (мовою оригіналу) згідно ДСТУ 7.1:2006. 

Обсяг експериментальних статтей повинен складати не більше ½ обліково-
видавничого  аркуша  (7  сторінок  –  40  рядків  на  сторінці  –  70  знаків  у  рядку). 
Оглядово-аналітичні  статті  можуть  бути  більшого  обсягу.  Статті  мають  бути 
набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт для тексту Times New Roman, розмір 
літер  –  14,  для таблиці  та  літератури –  12)  через  один інтервал без  переносів.  
Сторінка А-4 (240 x 297 мм) з полями: ліве – 3 см, праве, нижнє, верхнє – 2 см; 
сторінки  без  нумерації.  Стаття  і  рецензія  на  неї  надаються  в  електронних 
варіантах,  які  надсилаються  електронною  поштою  на 
адресу abt.cek.zemledelie@ukr.net 

Назви  файлів  набираються  по  прізвищу  першого  автора.  Малюнки  слід 
подавати  у  вигляді  окремих  файлів  з  підписами  до  кожного.  Посилання  на 
літературу в тексті дається у квадратних дужках. Таблиці повинні мати заголовок і 
нумеруватись арабськими цифрами (у рядок із заголовком).  Ширина таблиці не 
повинна перебільшувати 14 см і однієї сторінки А-4 (книжкові орієнтації). 

В  рукопису  обов’язково  потрібно  мати:  УДК,  назву  статті,  ініціали  і 
прізвище автора(ів) (великими літерами). Прізвище друкується під назвою статті з 



виключкою  по  центру.  Офіційна  назва  установи  подається  після  авторів. 
Примірник статті  підписується всіма авторами.  До нього додається довідка про 
автора  (-ів)  довільної  форми,  в  якої  вказується  де  і  ким він  працює,  службова 
адреса, номери телефонів службовий і домашній, а також обов’язково експертний 
висновок і рецензія.
 

Телефон редакції

Сільськогосподарські науки: (048) 734-78-20, 734-88-47 

 

 



ПОРЯДОК НАВЕДЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Заголовок опису.

Основна  назва  [Загальне  позначення  матеріалу] = Паралельна  назва : відомості,  які  
відносяться  до  назви / відомості  проАвторство  чи Відповідальність ;  про  інших Осіб.  – 
Відомості  про  повторність  видання /  Відповідальність  за  видання.  – Зона  специфічних  
відомостей. – Місце видання : Вид-во, рік. – Фізична (кількісна) характеристика. – (Серія і 
підсерія ; №, т.). –Примітки (додаткова інформація від бібліографа, напр.: системні вимоги 
до електрон. ресурсів). – ISBN.

Аналітичний  бібліографічний  опис  (для  періодичних  видань)  складається  із  зон  та 
елементів, зазначених у такій послідовності:

Відомості  про  складову  частину  документа  //  Відомості  про  ідентифікуючий 
документ.  –  Відомості  про  місцезнаходження  складової  частини  в  документі.  – 
Примітки.

За новими правилами для розрізнення граматичної  і  приписаної  пунктуації (тобто 
розділових  знаків  між  зонами  бібліографічного  опису  та  їх  елементами) застосовують 
проміжок в один друкований знак до і  після приписаного знака.  Виняток становлять: 
крапка і кома – проміжки ставлять тільки після них, а також квадратні і круглі дужки, які 
виділяються проміжками лише ззовні, напр.: [та ін.], (Життя славетних).

У  новому  стандарті змінено  правила  вживання  великої  та  малої  літер. Їхнє  вживання 
визначається  не  лише  граматичними  нормами,  а  й  розділенням  зон  бібліографічного 
опису. Перші  слова  відомостей,  що  відносяться  до  зони  назви  та  відомостей  про 
відповідальність, записуються з малої літери, якщо вони не є власними назвами, першими 
словами назви чи цитатами.Винятком є загальне позначення матеріалу та будь-які назви у всіх 
зонах опису, напр.:

Українські Січові Стрільці [Текст] / [Наук. т-во ім. Шевченка у Львові]. – [Репр. вид. за 
оригіналом ювіл. вид. 1935 р. / ред. нового вид. Олег Романів]. – Львів : НТШ, 2005. – 160 с. : 
фотогр. – ISBN 906-7155-95-4.

З великої  літери розпочинається кожна зона опису,  яка виділяється крапкою й 
тире. Перед елементами всередині зони зазначається відповідний їм приписаний знак. У разі 
повторення окремих елементів він також повторюється, за винятком знака “навскісна лінія”, 
який  застосовується  в  аналітичному  описі.  В  кінці  бібліографічного  опису  ставиться 
крапка.У ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 розширився набір обов’язкових елементів бібліографічного 
опису. Статусу обов’язкових набули:

–  перші  відомості  про  відповідальність  в  усіх  зонах  (зоні  назви  та  відомостей  про 
відповідальність, зоні видання, серії);
– додаткові відомості про видання;
– ім’я видавця, розповсюджувача тощо;
– основна назва серії та підсерії;
– міжнародний стандартний номер серійного видання, що був наданий серії чи підсерії (ISSN);
– номер випуску серії чи підсерії;
– окремі примітки в описі певних видів документів

(в описі електронних ресурсів – примітки про джерело основної назви).

У новому стандарті, за міжнародною практикою бібліографічних записів, у заголовках 
творів одного, двох і трьох авторів зазначається ім’я першої особи без слів “та ін.” Причому, 
воно  обов’язково  повторюється  у  зоні  відповідальності  за  видання у  точності  до  форми 
запису на титульному аркуші.

 



Приклади оформлення зони «Відомості про повторність видання»

 

 – Вид. 3-тє, випр. / О. А. Юркевич              . – 2-ге вид. допов.                  . – Репр. вид. 1925 р.

 

Відомості, не зазначені на титулі, наводяться у квадратних дужках (крім зони 
ISBN), напр.: / [голов. ред. В. Пилипенко] [б. м.] (без місця)

 

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ

За назвою

“Дванадцятка”: Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття : антологія 
урбаністичної  прози /  авт.  проекту  Василь  Ґабор.  –  Львів  :  Піраміда,  2006.  – 344 с.  :  іл.  – 
(Українська Літературна Спадщина). – До 750-ліття Львова. – Видавничий проект “Приватна 
колекція”. – ISBN 966-8522-70-2.

Збірник без загальної назви

1. Античная мифология : энциклопедия / [сост.,  ред. и предисл. К. Королева].  – М. ;  СПб : 
Эксмо : Мидгард, 2005. – 768 с. : ил. – ISBN 5-699-07260-8.

2. Збірник текстів з курсу “Педагогіка”. У 3 ч. Ч. 1. Дидактика : навч.-метод. посіб. / за заг. 
ред. Л. Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-613-552-3.

3. Nierowności społeczne a wzrost gospodarczy. Zesz. nr 10. Gospodarka oparta na wiedzy / [red. 
Michał Gabriel] ; Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii. – Rzeszow : [b. w.], 2007. – 626 
s. – ISBN 978-83-7338-309-8.

Словники

1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. 
навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І.  Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 
219 с.

2. Європейський Союз : словник-довідник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – 2-ге вид., оновлен. – К. : 
Карпенко, 2007. – 119 с.

1 автор

Аналітичний опис

1. Блум Гарольд. Західний канон: книги на тлі епох : пер. з англ. / Гарольд Блум ; [заг. ред. 
Ростислава Семківа]. – К. : Факт, 2007. – 720 с. – (“Висока полиця”). – ISBN 978-966-359-205-
3. – ISBN 966-359-091-0 (серія).

2. Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи дослідження операцій в економіко-
виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 584 с. – 
ISBN 979966-613-532-5.

3. Войтович Л. Доля і недоля міста Роздолу / Л. Войтович // Миколаївщина : зб. наук. ст. / 
Ін-т українознав.  ім.  І.  Крип’якевича НАН України  ;  [редкол.  :  Л.  Войтович (відп.  ред.), О. 
Головко, М. Литвин та ін.]. – Львів, 2006. – Т. 3. – С. 177– 223. – ISBN 966-02-1224-0.

4. Губерначук С. У гербах української шляхти / С. Губерначук // Українська культура. – 
2008. – № 8. – С. 32–33.

5.  Ісаєвич  Я.  Українське  книгознавство:  етапи  розвитку  /  Ярослав  Ісаєвич  //  Вісник 
Львівського університету. Серія : книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні технології. – 
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 1. – С. 7–19. – ISSN 0201-758X. – ISSN 0460-0509.

6. Hrytsak Y. Історія одного імені / Y. Hrytsak  // States, Societies, Cultures : East and West : 
Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski = Держави, суспільства, культури : Схід і Захід : зб. на 
пошану Ярослава Пеленського /  National  Academy of  Sciences  of  Ukraine,  European Research 
Institute, W. K. Lypynsky East European Research Institute ; ed. by : J. Duzinkiewicz (Editor-in-Chief), 



M. Popovych, V. Verstiuk, N. Jakovenko. – New York : Ross, 2004. – P. 351–368. – ISBN 0-88354-
181-5.

2 автори

Аналітичний опис

1.  Попова  Ирина  Николаевна.  Грамматика  французского  языка.  Практический  курс  Le 
Francais : учеб. для студ. вузов  / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – Изд. 12-е стер. – М. : Нестор 
Академик Паблишерз, 2003. – 480 с. – ISBN 0460-0509.

2. Савчин Володимир Павлович. Електронне перенесення в напівпровідникових структурах 
:  навч.  посіб.  для  студ.  ВНЗ  /  В.  П.  Савчин,  Р.  Я.  Шувар.  –  Львів  :  ВЦ  ЛНУ
 ім. І. Франка, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-613-569-1.

3.  Каленюк  І.  Економічні  часописи,  технологічні  уклади  і  прогнози  майбутнього  /  Ірина 
Каленюк, Костянтин Корсак // Наук. світ. – 2008. – № 9. – С. 3–5.

4. Кондратюк К. Українське національне відродження XIX – початку XX століть у сучасній 
вітчизняній історіографії / Костянтин Кондратюк,Віктор Мандзяк // Українська історіографія на 
зламі  XX  і  XXI  століть:  здобутки  і  проблеми  :  колект.  моногр.  /  за  ред. 
Л. Зашкільняка ; М-во освіти і науки України ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 
2004. – 406 с. – ISBN 966-613-185-4.

3 автори

 Аналітичний опис

1. Воробель Яніна Максимівна. Англійська мова : навч. посіб. / Яніна Максимівна Воробель, 
Ольга Анатоліївна Шумська, Михайло Зенонович Гамкало. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 
2006. – 106 с. : іл. – ISBN –.

2. Глинський Ярослав Миколайович. Паскаль. Turbo Paskal i Delphi : навч. посіб. / Глинський Я. 
М., Анохін В. Є., Ряжська В. А. – 4-те вид. – Львів : [Деол, СПД Глинський], 2003. – 144 с. – 
ISBN 9667449-17-3.

3. Шевченко О. Відлітають сірим шнуром... : [поет А. Могильний : некролог] / Олесь Шевченко, 
Василій Соловей, Станіслав Вишенський // Літ. Україна. – 2008. – 11 верес.

4 автори

 Аналітичний опис

1. Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ / В. Греченко, І. Чорний, В. 
Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, [2005]. – 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х.

2. Український орфографічний словник : близько 170 000 слів / за ред. В. М. Русанівського ; 
[уклали : В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун] ; НАН України ; Укр. мовно-
інформ. фонд ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Вид. 6-те, переробл. і допов. – К. : Довіра, 
2006. – 960 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-206-4.

3. Використання техногенної сировини для виготовлення кераміки / І. С. Субота, Т. І. Булка, О. 
А. Шмельова, Р. А. Шугайло // Буд-во України. – 2008. – № 2. – С. 22–23.

4.  Реальны  ли  перспективы  энергетического  развития  Украины?  /  А.  И.  Амошина, 
В. В. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. – № 10. 
– С. 4.

5 авторів і більше

Аналітичний опис

1. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918–1945 рр. : навч. посіб. для 
студ. ВНЗ / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П. [та ін.] ; за ред. М. Швагуляка. – Львів : 
Афіша, 2005. – 288 с. – ISBN 966-325-052-6.



2. Вища математика : навч. посіб. для студ. ВНЗ. У 2 ч. / Лиман Федір Миколайович, Власенко 
Віталій Федорович, Петренко Світлана Віталіївна та ін.]. – Суми : Університет. книга, 2006. – 
624 с. – ISBN 966-680-230-9.

3.  Нейтронні  дослідження  взаємодії  молекул  поверхнево-активних  речовин  в  неполярному 
розчиннику / В. І. Петренко, Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв [та ін.] // Укр. фіз. журнал. – 2008. – № 
3. – С. 229–234. – Резюме рос., англ. – Бібліогр. : с. 233.

Газета
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