
 

 

 

 

 

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ  

ЗАПРОШУЄ НАУКОВЦІВ, АСПІРАНТІВ, СТУДЕНТІВ ЗВО  

ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ, А ТАКОЖ 

ПРАКТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПУБЛІКАЦІЇ 

У 131-МУ ВИПУСКУ! 
 

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 

14.05.2020 № 627 (додаток 2) журнал внесений до переліку фахових 

видань України (категорія «Б») у галузі сільськогосподарських наук  

(101 –  Екологія, 201 – Агрономія, 202 – Захист і карантин рослин,  

204 – Технологія виробництва  і переробки продукції тваринництва,  

207 – Водні біоресурси та аквакультура). 

Метою наукового журналу «Таврійський науковий вісник. Серія: 

Сільськогосподарські науки» є оприлюднення результатів наукових 

досліджень в різних галузях агропромислового комплексу. 

Редакція здійснює присвоєння DOI (digital object identifier) для статей. 
 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ: 

Для опублікування статті у № 131/2023 до 31 травня включно на електронну пошту редакції 

editor@tnv-agro.ksauniv.ks.ua необхідно: 

- заповнити онлайн-довідку про автора за посиланням або за допомогою QR-коду; 

- направити статтю; 

- направити відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.  

Редакція журналу здійснює зовнішнє та внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на 

наявність плагіату. Після рецензування автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску. 

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Таврійському науковому віснику складає 

900 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково 

сплачується 40 грн. за кожну додаткову сторінку статті. Публікаційний внесок покриває витрати, 

пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та 

розміщенням його електронної версії. 

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання. 

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість 

друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. 

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванко_стаття, Іванко_квитанція. 

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 липня 2023 р. 

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований 

примірник, до 30 серпня 2023 р. 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: 

1. Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури. 

- поля верхнє та нижнє – 2,0 см, ліве – 3,0 см, праве – 1,5 см; 

- міжрядковий інтервал – 1,5; 

- шрифт «Times New Roman» – 14; 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-14052020
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-14052020
editor@tnv-agro.ksauniv.ks.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMHPGQVzmPcwwZZPJEfDJXUexiA9v3r7fFeICVd9ho_lKKyA/viewform


- абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші 

Tab і знаків пропуску); 

- текст вирівнюється по ширині. 

2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів 

сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. 

3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно 

до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: ДСТУ 8302:2015 р. «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»). 
 

СТРУКТУРА СТАТТІ: 

1. Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи: 

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними 

завданнями; 

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які 

спирається автор; 

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; 

- формулювання цілей статті (постановка завдання); 

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі. 

2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, 

або на наступній сторінці. 

3. Стаття повинна містити переклад назви статті англійською мовою, анотації та ключові слова 

українською та англійською мовами; обсяг анотації – мінімум 1800 друкованих знаків, кількість 

ключових слів – мінімум 5 слів.  

Мова публікацій: українська, англійська, польська та німецька. 

 

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА 

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані 

російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на 

території росії та білорусі. 

 

Стаття повинна мати такі структурні елементи: 

- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); 

- секція журналу; 

- назва статті; 

- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) 

(не більше 3-х авторів); 

- анотації та ключові слова українською і англійською мовами (з перекладом назви); 

- текст статті; 

- список використаної літератури. 
 

СЕКЦІЇ ЖУРНАЛУ: 

У журналі висвітлюються актуальні питання аграрної науки за секціями: 

- землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво; 

- тваринництво, кормовиробництво, збереження та переробка сільськогосподарської продукції; 

- меліорація і родючість ґрунтів; 

- екологія, іхтіологія та аквакультура. 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення 

StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. 

  

https://strikeplagiarism.com/
https://plagiat.pl/


 

Контакти: 

Редакція наукового журналу «Таврійський науковий вісник.  

Серія: Сільськогосподарські науки», 

25031, м. Кропивницький, Кіровоградська область,  

просп. Університетський, 5/2 

Телефон: +38 095 66 09 087 

Час роботи: Пн-Пт 8:00-17:00 

 (крім святкових днів) 

Електронна пошта: editor@tnv-agro.ksauniv.ks.ua 

Офіційний сайт: www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua 


