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Матеріал і методи досліджень формують так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На 
загальновідомі методи досить дати посилання. Необхідно навести вид і кількість піддослідних тварин. Обов’язково 
подати відомості про дотримання біоетичних норм (Шрифт 12 пт, одинарний інтервал, без ущільнення тексту та переносів 
слів) 
Результати та їх обговорення. Висвітлюються основні отримані результати дослідження, подані у науковій статті. 
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<) у разах або відсотках, кореляційні зв’язки 
(r=). За наявності у статті рисунків у тексті слід дати цифрові дані (середнє арифметичне та відхилення, коливання) 
(Шрифт 12 пт, одинарний інтервал, без ущільнення тексту та переносів слів) 
Висновки формуються з 4–10 речень. Подаються конкретні висновки за результатами дослідження (Шрифт 12 пт, 
одинарний інтервал, без ущільнення тексту та переносів слів) 
Перспективи  подальших досліджень формуються з 2-5 речень (Шрифт 12 пт, одинарний інтервал, без ущільнення 
тексту та переносів слів) 
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число авторів але долучились до досліджень (Шрифт 12 пт, одинарний інтервал, без ущільнення тексту та переносів 
слів) 
Бібліографічні посилання. Бібліографічний опис документів здійснюється згідно із стандартом з бібліографічного 
опису документів ДСТУ 8302:2015. (Шрифт 12 пт, одинарний інтервал, без ущільнення тексту та переносів слів) 
References. Окремий транслітерований список використаної літератури англійськими літерами 
Транслітерацію можна зробити на сайті: http://translit.net.  
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сільськогосподарських, економічних та технічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1301 від 
15 жовтня 2019 р.), а також до міжнародних наукометричних баз даних: IndexCopernicus, UlrichsWeb, Crossref, 
CyberLeninka, National Library of Ukraine Vernadsky, Ukrainian scientific journals, Google Scholar, MIAR, Bielefeld 
Academic Search Engine, ROAD, Scientific Indexing Services, DOAJ. 
 
Вартість публікації становить 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов'язані з 
рецензуванням, технічним редагуванням, коректурою, макетуванням, друком, присвоєнням DOI для Вашої статті, а 
також розміщенням електронної версії на сайті та в наукометричних базах. 

обсяг статті не менше 6 сторінок 
Статтю просимо надіслати не пізніше 30-го вересня 2022 року на E-mail: bvh@ukr.net 
 

Анотація. Авторська анотація (резюме) є 
коротким резюме роботи, що має науковий 
характер, повинна бути зрозумілою без звернення 
до самої публікації. Авторське резюме до статті є 
основним джерелом інформації в вітчизняних та 
зарубіжних інформаційних системах і базах даних, 
в яких індексується журнал. Авторське резюме 
повторює структуру статті і коротко висвітлює 
мету та завдання, методи, результати, 
висновки. Анотація повинна мати 2000-2500 
знаків. (Шрифт 12 пт, одинарний інтервал) 
 
Вступ розкриває сутність і стан наукової 
проблеми. У вступі стисло подається загальна 
характеристика роботи у такій послідовності: 
Актуальність теми: сутність проблеми, її 
значущість, роботи відомих науковців над 
розглядуваним питанням, обґрунтування 
необхідності свого дослідження. 
Мета дослідження. Мету дослідження 
формулюють одним реченням. Щоб досягти 
поставленої мети, треба розв’язати кілька (як 
правило, 3–5) завдань. Мета і завдання мають 
бути взаємопов’язані і розкривати тему, заявлену 
в назві роботи (Шрифт 12 пт, одинарний 
інтервал, без ущільнення тексту та переносів слів) 
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