
Вимоги до оформлення статті 

 
Рукописи статей, які подаються в редакцію збірника “Корми і 

кормовиробництво”, повинні відповідати вимогам ДАК України до фахових 

публікацій та профілю збірника. Зразок оформлення рукопису додається. 

Структура статті.  
 УДК; 

 назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); 

 ініціали та прізвища авторів,  

 науковий ступінь; 

 контактна електронна адреса;  

 назва установ(ви), де працює(ють) автор(и); 

 анотація українською мовою (обсягом 1800-2000 знаків, курсивом);    

 ключові слова (5-10 слів, курсивом); 

- постановка проблеми (вступ) –  сучасний стан наукової проблеми та її зв’язок 

із важливими практичними завданнями (5-10 рядків); аналіз останніх досліджень і 

публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і зв'язок з ними 

авторського доробку (1/3 сторінки); виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, яким присвячується стаття; мета й завдання досліджень; 

- матеріали і методи досліджень;  

- результати досліджень і обговорення - виклад основного матеріалу з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів власних досліджень (5-6 сторінок);  

- висновки з даного дослідження і перспективи їх використання у даному 

напрямі;  

- бібліографія. 

Російською мовою – назва статті, ПІБ авторів, науковий ступінь, назва 

установ(ви), контактна електронна адреса, анотація (1800-2000 знаків) і ключові слова. 

Англійською мовою – назва статті, ПІБ авторів, науковий ступінь, назва 

установ(ви), контактна електронна адреса, анотація (1800-2000 знаків), ключові слова, 

бібліографічний список. 

 

Оформлення статті. Матеріали рукопису подаються українською або 

англійською мовами. Анотації українською, російською та англійською мовами 

(обсягом 1800-2000 знаків) повинні мати ідентичний зміст. Структура анотації: Мета. 

Методи. Результати. Висновки. Ключові слова. В анотації повинні бути представлені 

основні положення Вашої наукової роботи, не допускається копіювання речень з 

розділів статті. 

Обсяг статті, у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, 

анотаціями тощо, не повинен перевищувати 0,5 авторського аркуша (12 стор. формату 

А4). Текстові файли готувати у форматі редактора WORD 97-2003, шрифт Times New 

Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; поля – верхнє, нижнє, ліве і праве – 2 см. Таблиці 

мають бути компактними, з назвою та нумерацією. Примітки до таблиць слід 

розміщувати одразу під ними. Ілюстрації (фотографії та рисунки) мають забезпечувати 

чітку передачу всіх деталей, з урахуванням, що вони будуть надруковані у чорно-

білому кольорі. Пояснювальний текст розміщувати у підтекстівках до рисунків.   

 

Бібліографічний список формується в порядку цитування відповідно до ДСТУ 

8302:2015. У списку наводяться такі відомості: прізвище та ініціали автора, назва 



статті, назва журналу або книги і далі – для періодичних видань: 1) рік видання; 2) том; 

3) номер періодичного видання; 4) перша і остання сторінка; для неперіодичних – місце 

видання, назва видавництва, рік видання, загальна кількість сторінок. У тексті статті 

посилання на літературу позначаються порядковою цифрою у квадратних дужках 

наприклад: [10], [4, с. 424]. Всі джерела повинні бути присутніми в інтернеті. DOI (при 

наявності) – обов’язковий елемент бібліографії.  

Не дозволяється «власний» переклад, назви статей з періодичних видань 

повинні відповідати англомовним резюме, розміщених у виданнях із зазначенням мови 

первинної публікації в перекладному виданні. Назви видавництв подаються у 

транслітерації, якщо журнал не перекладається – його назва також транслітерується. 

Звертаємо особливу увагу:  
1) 50 % бібліографії повинна бути опублікована за останні 5 років (якщо це не 

регламентується умовами представленої роботи); 

2) не більше 5 % бібліографії – Ваші публікації;  

3) джерела без індексів DOI – мінімальна кількість; 

4) неприпустимо посилатися на гіперпосилання, автореферати дисертацій, 

монографії, матеріали з’їздів і конференцій, службові матеріали (ДСТУ); 

5) посилання на Інтернет-ресурси мають вести безпосередньо до зазначеного 

документа та можливі за наявності у джерела DOI. 

  

Редакційна колегія здійснює внутрішнє рецензування статей, що готуються до 

опублікування, та аналізує матеріали зовнішнього рецензування 

(рецензію наукового керівника, консультанта або фахівця з проблеми, що 

досліджується). Редакція залишає за собою право на редагування і скорочення (зі 

збереженням головних висновків і стилю автора). 

 

До редакції слід подати (надіслати): 

1. Рукопис статті в електронному вигляді на електронну адресу 

konf_10.2019@ukr.net Прохання називати файл прізвищем першого автора статті та 

зазначати рік подання, наприклад: Ivanov P.V._2019 

2. Інформацію про авторів: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий 

ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, службова адреса (з поштовим індексом), 

службовий та мобільний телефони, електронна адреса кожного автора, код ORCID ID 

кожного автора. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, потрібно створити обліковий 

запис за посиланням http://orcid.org. 

3. Відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату. Вартість публікації – 30 

грн. за 1 сторінку. 
 

 

 

 

З повагою, редакція видання збірника «Корми і кормовиробництво». 
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