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ВИМОГИ 

до статей, що надсилаються до наукового збірника «Миронівський вісник» 

Тематика – оглядові та експериментальні статті з питань селекції і 

насінництва зернових культур, захисту рослин, якості зерна, генетики, 

фізіології та біотехнології зернових культур, технології вирощування, 

агроекології, історії науки,  що мають теоретичне і практичне значення для 

сільського господарства і раніше не публікувались. 

Результати експериментальних наукових досліджень повинні 

супроводжуватись статистичною обробкою даних 

Автори несуть відповідальність за оригінальність (плагіат) тексту, 

точність наведених фактів, статистичних даних та інших відомостей.  

Стаття з копією  супровідного листа від організації, внутрішньої рецензії 

та експертного висновку передається електронною поштою за адресою 

mvis.mip@gmail.com. Для іноземних авторів – статті лише англійською мовою.  

Обсяг − до 10 сторінок друкованого тексту для експериментальних 

статей, до 15 – для оглядових, враховуючи ілюстрації та список використаних 

джерел.  

Посилання на літературу в тексті позначається порядковим номером 

джерела [у квадратних дужках]; список використаних джерел подавати у 

порядку, за яким вони вперше наводяться в тексті.  

Структура статті:  

УДК, НАЗВА СТАТТІ, автори (прізвище та ініціали), науковий ступінь, 

назва та поштова адреса установи, де працюють автори, країна, e-mail  

Розширена анотація мовою написання статті (не менше 1800 знаків),  

Ключові слова (до 10 слів).  

 

Вступ 

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми 

Мета досліджень 

Матеріал і методика  

Обговорення результатів 

Висновки 

Список використаних джерел – відповідно до ДСТУ 8302-2015 та список 

використаних джерел (References) оформлений за міжнародним 

бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-

guide/APA/book) додаток. 

У References в джерелах, які наведено кирилицею, П.І.Б. авторів і 

видавництва вказувати за допомогою транслітерації, назву журналу – 

транслітерацією, а потім у перекладі; назву статті подавати англійською мовою 

у відповідності до англомовних резюме, розміщених у даних виданнях. У 

References обов’язково вказувати всіх авторів публікацій.  

mailto:mvis.mip@gmail.com
http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book
http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book
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Транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у 

відповідності з  Постановою КМУ від 27 січня 2010  р.  № 55, а  російських  –  

згідно з системою BGN/PCGN Держдепартаменту США 

Самоцитування допускається не більше двох посилань. 

Розширені анотації  українською, англійською та російською мовами 
(не менше 1800 знаків) з ключовими словами. У анотаціях мають бути виділені  

рубрики : Мета. Методи. Результати. Висновки.  

 

Текст має бути набраним у редакторі MS Word для Windows (версії 2003 

і вище), шрифт Times New Roman, розмір літер 12, через один інтервал, 

сторінка А4.  

Абзацний відступ – 0,63 см.  Поля – по 2 см з усіх боків. 

Таблиці можуть бути розміщені як у книжному, так і альбомному 

форматах.  

Графіки, діаграми повинні бути побудовані в MS Word (Word Graf), або 

малюнком, фото у форматах TIFF, РСХ, JPEG. 
Додаткові вимоги до тексту статті: 

– джерела списку літератури подавати в тексті у квадратних дужках, 

наприклад [1], [1; 2]; 

 – кожну абревіатуру слід уводити в текст у дужках після першого 

згадування – відповідного повного словосполучення;  

– усі цитати подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу) і 

обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело та конкретну 

сторінку (наприклад, [4, с. 5]);   

       – скорочення грошових, метричних, фізичних, часових одиниць (грн, мл, 

км, год, хв, атм, с тощо), а також скорочення млн, млрд писати без крапки; 

 – між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини 

слід ставити нерозривний інтервал; 

 

До статті додаються окремим файлом поштова та електронна адреси для 

листування, контактні телефони.  

Увага! Електронні адреси давати для кожного з авторів.. 

Редколегія лишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають 

тематиці збірника, містять застарілі або однорічні результати та оформлені не 

за правилами. 

Поштова адреса редколегії: 08853, Миронівський інститут пшениці імені 

В.М. Ремесла НААН, с. Центральне, Миронівський район, Київська обл. 

 

 

Відповідальний редактор збірника  

доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН         О.А. Демидов 
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Зразок оформлення статті 
УДК  

ПУСТИЙ РЯДОК 

НАЗВА СТАТТІ  
ПУСТИЙ РЯДОК 

Прізвище І. Б., науковий ступінь   

ПУСТИЙ РЯДОК 

Назва установи 

Поштова адреса, країна  

Е-mail: курсив 

ПУСТИЙ РЯДОК 

Анотація мовою статті (не менше 1800 знаків). З рубриками Мета. Методи. Результати. 

Висновки. (все без абзацних відступів) 

Ключові слова: (курсивом, через кому, без крапки в кінці) 

ПУСТИЙ РЯДОК 

Вступ. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст.  

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Текст. 

Мета досліджень. Текст. 

Матеріал і методи досліджень. Текст. 

Обговорення результатів. Текст. (табл. 1).  

Таблиця 1 

Назва таблиці (вирівнювання по центру, шрифт  напівжирний) 

Висновки. Текст. 

ПУСТИЙ РЯДОК 

Список використаних джерел  
1. 

2….. 

ПУСТИЙ РЯДОК 

References  
1. 

2….. 

ПУСТИЙ РЯДОК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ   

ПУСТАЯ СТРОКА 

Фамилия И. О., научная степень   

Название  учреждения,  

почтовый адрес, страна  

Е-mail: 

ПУСТАЯ СТРОКА 

Цель. Текст. Методы. Текст. Результаты. Текст.  Выводы. Текст. 

Ключевые слова: курсив, через запятую, без точки в конце) 

ПУСТАЯ СТРОКА 

ARTICLE TITLE  

EMPTY LINE 

Surname N. M., scientific degree 

Institution  

Address, Country 

Е-mail: 

EMPTY LINE 

Purpose. Text. Methods. Теxt. Results. Теxt. Conclusions. Теxt. 

Key words: italics, comma-separated, no point at the end) 


