До відома авторів!
Готується черговий номер збірника наукових праць «Аграрна наука Західного Полісся». До друку у збірнику приймаються теоретичні,
аналітичні, узагальнюючі, постановчі та методичні статті з актуальних питань аграрної науки та агропромислового виробництва.
В збірнику висвітлюються результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань землеробства, рослинництва, тваринництва,
кормовиробництва, біоенергетики, механізації, агроекології, агрохімії,
економіки сільського господарства та маркетингу і провайдингу наукових розробок в системі АПК.
Подані статті мають містити такі обов’язкові елементи: висвітлення
стану проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими
або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які посилається автор;
формулювання цілей публікації (постановка завдання); виклад основного
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків у даному напрямку.
До редакції подаються (в одному примірнику) підписані авторами
статті обсягом до 8 стор. та матеріали на електронному носії у форматі
редактора WORD. Текстові файли подаються на папері формату А4, орієнтація сторінок книжна, шрифт Times New Roman, кегль (розмір) – 12, міжрядковий інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
Рукопис має містити: індекс УДК, назву статті, повну назву організації,
ініціали та прізвища усіх авторів, науковий ступінь, анотацію (реферат) та
ключові слова (не більше 10).
Структура статті: на першій сторінці слід вказати: рядок 1 – індекс
УДК - вирівнювання по лівому краю, 2 – ініціали та прізвища авторів
(напівжирним шрифтом), наукові ступені авторів (світлим шрифтом) –
вирівнювання по правому краю), 3 – назву установи (організації, закладу) світлим курсивом, 4 – назва статті великими напівжирними літерами (вирівнювання по центру), рядок 5 – анотація (реферат) українською мовою, набрана світлим курсивом, ключові слова, надруковані
напівжирним курсивом, далі – текст статті.
На окремій сторінці мають бути надруковані російською та англійською мовами назва статті, прізвища та ініціали авторів, анотації (реферат)
та ключові слова.
Анотація (реферат) до статті має бути: інформативною (не містити
загальних слів); змістовною (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованою (мета, методи, результати, висновки, ключові слова); обсягом до 2/3 сторінки.
Правила подання таблиць: формат лише книжний, у правому куті (ви-

рівнювання по правому краю) слово ˮТаблицяˮ та її номер, з наступного рядка – назва таблиці (жирними літерами, вирівнювання по центру), за нею –
таблиця з даними.
Ілюстративні матеріали (рисунки, діаграми, карти і т.п.) подавати чорно-білими у форматі JPEG. На рисунках допускаються позначення лише
цифрами та буквами, пояснювальний текст виноситься в підпис до рисунків. Фотографії подавати на білому глянцевому папері.
Бібліографію оформлювати відповідно до вимог ДСТУ в порядку посилань у тексті. У посиланнях на авторські свідоцтва та патенти необхідно
вказати їхній клас і повну дату опублікування.
На окремій сторінці слід зазначити відомості про автора (авторів):
прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь і вчене звання; посаду, місце
роботи, службову адресу, контактний телефон, електронну адресу.
До рукопису додати експертний висновок установленої форми та
рецензію.
Автори відповідають за точність наведених у статті даних, цитат,
статистичних матеріалів тощо. Текст статті автор повинен вичитати і завізувати. Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.
Відхилені рукописи не повертаються.
Матеріали для друку у збірнику приймаються до 25 червня 2018
року за адресою: 35325 с.Шубків, вул. Рівненська,5, Рівненського р-ну,
Рівненської обл.
Тел. (0362)273-606, (0362)273-557
Факс (0362)273-500
E-mail: rivne_apv@ukr.net

