ВИМОГИ
до матеріалів, що подаються до науково-теоретичного збірника
«Вісник Житомирського національного агроекологічного університету»
«Вісник ЖНАЕУ» є науковим фаховим виданням, що видається двічі на рік,
в якому друкуються статті з сільськогосподарських, ветеринарних, технічних і
економічних галузей науки.
Редакційна колегія збірника приймає до друку наукові статті українською
російською, англійською мовами, що відповідають вимогам п. 3 Постанови
Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до
фахових видань, внесених до переліків ВАК України», та Наказу
МОНмолодьспорту України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження
Порядку формування Переліку наукових фахових видань України».
Рукопис наукової фахової статті слід подавати разом з його електронною
версією у форматі doc., виконаною у редакторі Microsoft Word (будь-яка версія).
Обсяг статті не повинен перевищувати 10 сторінок тексту формату А4 (210х297 мм),
включаючи таблиці, ілюстративний матеріал і бібліографічний список,
оформлений згідно з такими вимогами до параметрів сторінки: орієнтація
книжкова; поля – 20 мм з усіх боків, відступ першого рядка (абзац) – 1,0 см,
шрифт – гарнітура Times New Roman, розмір шрифту – 14 pt, інтервал – 1,0,
вирівнювання – по ширині сторінки.
Таблиці мають бути набрані у редакторі Microsoft Word або MS Excel; шрифт –
Times New Roman Cyr, 14 pt; виключка по центру; тільки книжкове
розташування. Таблиці повинні мати назву (вирівнювання по центру, шрифт
напівжирний Times New Roman Cyr, 14 pt) і бути пронумеровані арабськими
цифрами (наприклад: Таблиця 1. Розподіл коштів між…).
Формули мають бути написані у редакторі Equation Editor (цей редактор є
внутрішнім редактором формул у Microsoft Word); змінні математичні величини у
тексті відповідно до формул набираються курсивом.
Рисунки виконують у редакторі Microsoft Word версії не нижче 98, за
допомогою функції «Вставка – Рисунок – Створити рисунок». Рисунок має бути
розташований по центру, без обтікання текстом. Графіки виконуються у
редакторах MS Excel, MS Word. У схемах, діаграмах та графіках
використовуються способи заливки «Узор»; фото, малюнки та рисунки
надаються у чорно-білих тонах. Назву рисунка розміщують під рисунком по
центру, шрифт напівжирний Times New Roman Cyr, 14 pt) і нумерують
арабськими цифрами (наприклад: Рис. 1. Розподіл коштів між…).

Таблиці, рисунки, графіки, формули подаються після посилання на них у
тексті. Всі абревіатури слід розшифровувати. У таблицях слова повинні бути
написані повністю та вірно розставлені переноси.
Всі розмірності фізичних величин повинні подаватися у відповідності з
Міжнародною системою одиниць (СІ). Одиниці виміру відбиваються від
символів і цифр, до яких вони належать.
Наукові фахові статті повинні мати такі обов’язкові структурні елементи:
1. Індекс УДК (виключка по лівому краю).
2. Прізвище та ініціали автора (авторів) (виключка по правому краю).
3. Науковий ступінь автора (авторів) (виключка по правому краю).
4. Повна офіційна назва установи, де працює кожний з авторів (виключка по
правому краю).
5. Назва статті (виключка по центру, прописними літерами, напівжирним
шрифтом).
6. Анотація українською мовою (не менше 800 знаків) та ключові слова (не
менше 5-ти) мовою статті (курсив, виключка по ширині), у кінці статті –
російською та англійською мовами із зазначенням прізвищ та ініціалів авторів,
назви статті та ключових слів.
7. Текст статті (вирівнювання по ширині).
8. Література (виключка по ширині).
Наукові статті повинні мати такі структурні елементи: постановку проблеми;
аналіз останніх досліджень і публікацій; мету, завдання та методику
досліджень; результати досліджень; висновки та перспективи подальших
досліджень.
Список літератури подається у кінці статті за алфавітом. Роботи авторів, на
прізвища яких є посилання у тексті статті, мають бути у списку літератури.
Посилання на джерела слід позначати в тексті у квадратних дужках за
порядковим номером цієї роботи у списку. Список використаної літератури
оформляється відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.:
стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та
Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).
Англійський варіант статті приймається лише за умови її фахового
перекладу. У разі надсилання англійського варіанту, перекладеного за
допомогою інтернет-перекладачів (напр., Google), матеріали будуть відхилені.
До статті додаються відомості про автора (авторів), оформлені окремим
файлом і на окремому аркуші, де вказуються: а) прізвище, ім’я, по батькові
автора; б) науковий ступінь, вчене звання; в) місце роботи, посада; г) адреса для
листування; д) тел./факс, адреса електронної пошти (обов’язково).
Аспіранти вказують прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, його
науковий ступінь й вчене звання.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора із вказівкою для

відомостей про автора – Відомості, для статті – Стаття, підтвердження сплати
редакційного збору – Збір, рецензії – Рецензія.
Наприклад: Іванов_Відомості, Іванов_Стаття, Іванов_Збір, Іванов_Рецензія.
До матеріалів додається диск CD-RW або DWD-RW, на якому міститься
електронна версія рукопису. Приймаються також статті, надіслані електронною
поштою.
До статті обов’язково додається одна рецензія доктора наук з відповідного
напряму досліджень.
Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних
назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори
статей. Висловлені у статтях думки можуть не збігатися з точкою зору
редакційної колегії «Вісника ЖНАЕУ» і не покладають на неї ніяких
зобов’язань. Відповідальність за наявність плагіату несе автор.
Для зручності авторів рекомендуємо у якості зразка оформлення розглянути
приклад вже опублікованих статей у журналі на сайті http://www.znau.edu.ua/.
Рукописи, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються і не
рецензуються.
До статті можуть бути внесені редакційні правки.
Рішення про опублікування приймає редколегія збірника.
Передрук статей дозволяється лише за згодою редакції та автора.
Вартість публікації з 1 лютого 2014 року становить 25 грн за кожну повну та
неповну сторінку формату А-4. До матеріалів статті додається копія квитанції
про сплату вартості публікації. Обов’язково слід вказати прізвище, ім’я та по
батькові автора, який здійснює оплату за публікацію статті. Оплата здійснюється
після прийняття рішення редколегією про опублікування статті.
На одну статтю редакція надсилає один примірник збірника незалежно від
кількості її співавторів. Замовлення додаткових примірників слід заздалегідь
погоджувати з редколегією.
Статті, опубліковані у збірнику «Вісник Житомирського національного
університету», протягом 10 днів після виходу з друку чергового номера видання
будуть розміщені у формі PDF-файлів на сайті університету.
З питань опублікування, будь ласка, звертайтеся до редакції збірника.
Адреса редакції: 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7,
Житомирський національний агроекологічний університет
Відповідальні секретарі:
– сільськогосподарські, ветеринарні і технічні науки – Т. М. Тимощук,
тел.: (095) 493–71–11, (096) 493–30–24, e-mail: visnyk_znau@ukr.net;
– економічні науки – Н. О. Куровська,
тел.: (063) 450–99–50, e-mail: nkurovska@mail.ru
Сторінка збірника:http://www.znau.edu.ua

