
  

 
  

  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО МІЖВІДОМЧОГО ТЕМАТИЧНОГО 

НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «СВИНАРСТВО»   

  

Редакція приймає до друку оригінальні експериментальні роботи за основними 

напрямами теорії та практики ведення галузі свинарства: результати досліджень з 

пріоритетних питань технології виробництва свинини, розведення і селекції вітчизняних і 

зарубіжних генотипів свиней, фізіології, генетики, кормовиробництва і годівлі тварин, а 

також з галузевих економічних проблем.  

Рукопис статті має бути підписаний кожним із авторів. Експериментальні праці 

подають з експертним висновком щодо можливості опублікування від установи, де 

проводили дослідження; якщо дослідження частково проводили в інших установах, то вони 

мають дати письмову згоду на публікацію.   

Матеріали друкуються українською та англійською мовами. При поданні до друку 

статті англійською мовою її слід перекласти українською мовою для рецензування.  

Надсилаючи статтю до збірника, автор (співавтори) дають свою згоду на розміщення 

опублікованих статей у наукометричних базах, до яких входить видання.  

За достовірність поданої інформації та якість перекладу статті відповідають автори. 

Редакція залишає за собою право на редагування згідно вимог збірнику.  

Датою отримання статті вважають дату надходження статті до редакції, а прийняття 

статті до друку дата остаточно опрацьованого автором варіанту рукопису.  

Технічні вимоги до тексту статті  

Статті оформляються у редакторі Microsoft Word (формат А4, книжкова орієнтація, 

шрифт  “Times New Roman” - розмір 12, поля з усіх боків – 2 см, міжрядковий інтервал - 1,0). 

Обсяг експериментальної статті до 10 сторінок, а оглядової до 14 сторінок включно зі 

списком цитованої літератури, таблицями, рисунками та з резюме англійською мовою. 

Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул Eguation Editor 

розташовують посередині рядка, а порядковий номер формули з правого краю рядка.  

Таблиці і рисунки повинні мати заголовок, порядковий номер і назву (напівжирним 

шрифтом, вирівнювання - по центру). Примітки до таблиць розміщують безпосередньо під 

ними (курсивом).  

Структура оформлення статті  

1. Індекс УДК (Універсальна десяткова класифікація - у лівому верхньому кутку, 

розмір 12 пунктів).  

2. Назва статті (гарнітура “Times New Roman”, розмір 12 пунктів, великими 

прописними літерами, жирним, вирівнювання по центру).  

3. Ініціали та прізвища авторів (гарнітура «Times New Roman», розмір 12 пунктів, 

жирним, вирівнювання по центру);  

4. Місце роботи (науковий заклад); адреса (вул., буд., місто, країна, індекс)  

(гарнітура «Times New Roman», розмір 12 пунктів, курсивом, вирівнювання по центру);  

Пам’ятка для авторів   



5. Анотація (вичерпний та стислий огляд роботи об’ємом не менше 1800 знаків без 

пробілів) та ключові слова (7-10 слів малими літерами) мовою статті (гарнітура «Times New 

Roman», розмір 12 пунктів, курсивом, вирівнювання двостороннє). Авторське резюме 

повторює структуру статті і коротко висвітлює мету, методи, результати, висновки.  

Формат анотації: в кінці статті анотація англійською мовою розширена (не менше 

2000 знаків).  

  

6. Інформація про авторів: (гарнітура “Times New Roman”, розмір 10 пунктів)  

а) прізвище, ім'я, по батькові (повністю);  

б) посада, вчене звання; (курсивом)  

в) місце роботи та адреса; (курсивом)  

г) електронна адреса;  

д) обов’язково вказувати свій ID ORCID (цифровий ідентифікатор). Зареєструватися  

і отримати ID ORCID можна за посиланням  https://orcid.org/ безкоштовно.  

Орієнтована структура тексту:  

- Вступ. На початку статті стисло викладається огляд літератури з посиланням на 

літературні джерела (у порядку згадування) та обґрунтування мети дослідження.  

- Матеріали та методи досліджень. Формують так, щоб за наведеним описом можна 

було відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання.  

- Результати й обговорення. Не потрібно наводити ті самі результати у таблицях і на 

рисунках. Якщо є таблиця, у тексті цифровий матеріал не подавати, вказувати лише зміну 

показників з вірогідними різницями (р< чи >) у разах або відсотках, кореляційні зв’язки (r=). 

За наявності у статті рисунків у тексті слід дати цифрові дані (середнє арифметичне та 

відхилення, коливання).  

- Висновки формуються з 5–10 речень.  

- Перспективи подальших досліджень або рекомендації виробництву (до 4 речень).  

- Список літератури складається у порядку згадування в тексті та надається 

наведеними нижче двома блоками:  

1. БІБЛІОГРАФІЯ (мовою оригіналу) – згідно наказу МОН № 40 від 12.01.2017 та 

оформлюється відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання».  

2. REFERENCES – список літератури, який дублює перелік джерел в основному 

списку, але оформлюється відповідно до вимог міжнародних баз даних згідно стандарту 

APA (American Psychological Association style). Більш детальну інформацію щодо 

оформлення списку літератури можна знайти за посиланням APA-Style.pdf (зразок).  

Список літератури  повинен включати не менше 20 джерел (обов’язково вказується 

DOI, якщо він є). Бажано посилатися на статті не більше 10-ти річної давності.  

СХЕМА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛУ ДО ДРУКУ  

1. Подати статтю відповідальному редактору (3-й поверх каб. 310, наукова бібліотека) та 

на електрону пошту svinarstvop@gmail.com для первинного перегляду на відповідність 

вимогам та її реєстрації.  

2. До статті, яка відповідає вимогам додаються документи (договір, експертний 

висновок), після чого вона відправляється на сліпе рецензування незалежному експерту.  
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3. Повернення статті автору після сліпого рецензування на доопрацювання з 

відповідними рекомендаціями (у разі необхідності).  

4. Доопрацювання статті автором і надання її в електронному та роздрукованому вигляді 

відповідальному редактору разом з копією квитанції про оплату.  

5. Оплата автором публікації статті та друкованого примірника збірнику (у разі потреби) 

у будь-якій банківській установі.  

6. Розміщення статті у збірнику можна переглянути на сайті Інституту свинарства і АПВ 

НААН: www.svinarstvo.com, розділ «Збірник «Свинарство», або отримати у відповідального 

редактора (за умови попередньої оплати примірника).  

  

Увага! У випадку одержання статті, оформленої із порушеннями пропонованих 

«ПРАВИЛ», редакція залишає за собою право повертати рукопис авторам для 

доопрацювання, не реєструючи його.  

  

   ОПЛАТА  

Публікація матеріалів у міжвідомчому тематичному науковому збірнику 

«Свинарство» здійснюється за умови дотримання редакційних вимог та оплати.  

1.  Встановлено оплату за розміщення наукових статей за 1 аркуш,  наступні тарифи:  

- для членів редколегії, співробітників, аспірантів, здобувачів Інституту – 20 грн.,  

- для сторонніх осіб – 40 грн.,  

- для співробітників Інституту спільно з авторами інших установ і організацій – 30 грн.  

2.  Вартість публікації статті (та/або примірника журналу), вказана у платіжному 

документі, не повинна включати вартості банківських послуг.  

3. Вартість за один примірник збірника - 50 грн.  

4. Поштова розсилка збірника авторам не здійснюється.  

5. Пільгові статті подаються до редакції збірнику за підписом директора Інституту, 

заступника директора з наукової роботи та головного бухгалтера.  

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: 36013, м. Полтава, вул. Шведська Могила, 1, Інститут 

свинарства і АПВ НААН, редакція міжвідомчого тематичного наукового збірника 

«Свинарство», e-mail: svinarstvop@gmail.com.   

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:  

Одержувач платежу: Інститут свинарства і АПВ НААН, 36013, м. Полтава, вул. Шведська 

Могила, 1, ЄДРПОУ 00497006, МФО 820172, р/р UA478201720313231001201012002, ГУДКС 

України у м. Полтаві, ІПН 004970016014, № свідоцтва 200011977.  

Призначення платежу – «За статтю у збірнику «Свинарство» та/або «За примірник 

збірнику «Свинарство». Обов'язково необхідно вказати прізвище, ім'я та по-батькові автора, 

який здійснює оплату за публікацію статті. Неприпустимо здійснювати оплату через 

«Укрпошту».  


