
 

Запрошуємо до публікації в науковому журналі 

Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: 

Агрономія і біологія 

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24.09.2020 (додаток 5) науковий 

журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і біологія» 

внесений до переліку наукових фахових видань України (категорії «Б») у галузі біологічних наук (091 

«Біологія»), природничих наук (101 «Екологія») та аграрних наук та продовольства (201 «Агрономія», 

202 «Захист і карантин рослин», 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство»). 

ПОДАЧА МАТЕРІАЛІВ 

Для опублікування статті в науковому журналі «Вісник 

Сумського національного аграрного університету. Серія: 

Агрономія і біологія» № 1, 2023 необхідно до 31 березня 2022 

року заповнити довідку про автора за посиланням або за QR-

кодом та надіслати на електронну пошту 

ab@snaubulletin.com.ua такі матеріали: 

- статтю, оформлену згідно вимог; 

- квитанцію про сплату публікаційного внеску 

(реквізити надаються автору після успішного рецензування 

статті). 

Приклад назви файлів: Іваненко_стаття; 

Іваненко_квитанція. 

Всі матеріали, подані до редакції, підлягають науковому 

рецензуванню (внутрішнє анонімне). 

Статті, що не відповідають наведеним нижче вимогам та інструкціям, повертають 

автору(-ам) із рекомендаціями на доопрацювання.  

Редакція залишає за собою право змінювати назву статті, скорочувати її обсяг, 

вносити редакційні правки (технічне, літературне та наукове редагування). 

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

Реквізити для сплати публікаційного внеску редакція надає автору тільки 

після рецензування статті та прийняття її до друку. 

Розмір публікаційний внеску становить 600 грн (до 14 сторінок включно). Кожна 

додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 грн. 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. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-24-veresnya-2020-roku
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHFlz2jUGzpQvsWSXTrxHaloQG5bo9kjDC6dt1lwHe1UQA1Q/viewform
mailto:ab@snaubulletin.com.ua


За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. 

Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до 

публікаційного внеску. 

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 31 травня 2023 р. 

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять 

друкований примірник, після 30 червня 2023 р. 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ: 

Науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: 

Агрономія і біологія»  приймає неопубліковані раніше і не подані до розгляду в інші 

видання статті, що місять оригінальні результати досліджень за відповідними галузевими 

напрямами і спеціальностями (біологічні науки (091 «Біологія»), природничі науки (101 

«Екологія») та аграрні науки та продовольство (201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин 

рослин», 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство»)). 

Статті подають українською або англійською мовою. 

Обсяг статті – від 14 до 30 сторінок формату А4, включаючи анотації, таблиці, 

рисунки та бібліографічні списки. Якщо стаття містить вагомі наукові результати, за 

рішенням редакційної колегії її обсяг може бути збільшено. 

Поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт 

«Times New Roman» – 14; абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення 

абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску); текст вирівнюється по 

ширині. Обов’язковим є використання в тексті тире, а не дефіса між цифрами на 

означення кількісних меж від…до (наприклад, 10–15 тонн) або часового інтервалу 

(наприклад, 2010–2015 рр.). Між ініціалами, а також між ініціалами та прізвищем 

(наприклад, Іваненко І. І.), цифрами та одиницями виміру (наприклад, 10 кг, 23 °С), 

датами (наприклад, 2016 р., ХХ ст.), а також у назвах населених пунктів (наприклад, м. 

Київ) потрібно ставити нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+Пробіл). У разі написання 

скорочень на зразок 90-ті рр., 2-го тощо ставлять нерозривний дефіс (Ctrl+Shift+дефіс). 

Формули мають бути набрані у редакторі Equation Editor, цей редактор є внутрішнім 

редактором формул у Microsoft Word. Складові формул у тексті набираються курсивом. 

Таблиці та рисунки повинні мати заголовок і порядковий номер. Розміщують їх 

після першого посилання на них у тексті. Посилання на таблицю та рисунки наводять у 

дужках (табл. 1, рис. 1). Рисунок повинен розташовуватися по центру і мати назву (Рис. 1. 

Назва рисунка). 

Посилання в тексті на літературні джерела наводяться за зразком (Прізвище, рік). 

Наприклад, один автор – (Biró, 2014), два автори – (Kahmen & Poschlod, 2008), три і 

більше авторів – (Zlobin et al., 2009; Trnka et al., 2016). 

 

Додаткові вимоги до тексту: 

- рекомендовано вживати у тексті активний залог; 

- між числовими значеннями і скороченою назвою одиниці виміру величини слід 

ставити нерозривний інтервал (!); 

- усі цитати подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу) і обов’язково 

супроводжувати їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку (наприклад, (Ivanov, 

2016, c. 23)); 



- абревіатуру слід уводити у текст у дужках після першого згадування відповідного 

повного словосполучення; 

- скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, с тощо), а також 

скорочення млн, млрд писати без крапки; 

- важливо у рукописі розрізняти символи «-», «–» та «—». Останній із них у 

рукописах не використовують; 

- у статті не допускається скорочення наукових термінів 

- обов’язковим є застосування міжнародно визнаних знаків і символів (одиниці СІ). 

- назви таксонів і синтаксонів виділяються курсивом. Повна назва таксону 

наводиться лише один раз при першому згадуванні (Quercus robur L.). Далі у тексті назва 

виду подається у скороченому вигляді – Q. robur. 

СТРУКТУРА СТАТТІ: 

Індекс УДК (зліва без абзацного відступу); 

Заголовок статті повинен коротко інформувати про її зміст, містити не більше 14 

слів і бути цікавим для міжнародної наукової спільноти (великими літерами по центру). 

Інформація про авторів повинна містити наступну інформацію: прізвище, ім’я, по-

батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, 

країна, ORCID, електронна пошта. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно 

обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/ 

! Якщо в статті декілька співавторів, то інформація про автора подається на кожного 

з них окремо. 

Складові елементи статті (із виділенням по тексту статті). Оглядова стаття 

може мати різну кількість розділів із довільними назвами, але висновки і бібліографічні 

посилання є обов’язковими. Експериментальна стаття повинна включати наступні 

розділи: 

1. Вступ (Introduction) (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 

актуальними науковими і практичними проблемами, аналіз останніх досліджень та 

публікацій, мета власного дослідження). Всі ці складові входять до складу вступу, але як 

окремі елементи не виділяються. Під час аналізу останніх досліджень і публікацій, 

обов’язково мають бути не менше 15 публікацій за останні 5 років із індексом doi, 

переважно англомовні. 

2. Матеріали і методи досліджень (Materials and Methods) (вихідний матеріал, 

методика й умови проведення досліджень). Розділ повинен містити детальну та повну 

інформацію щодо ходу і методи дослідження. За необхідності розділ поділяють на 

підрозділи. 

3. Результати (Results) (включає викладення результатів дослідження). 

Використовуються рисунки і таблиці. 

4. Обговорення (Discussion) (обґрунтування результатів дослідження та їх 

співставлення з існуючими у цій чи близькій сферах). В обговоренні необхідно 

узагальнити результати і порівняти їх із 10–20 результатами інших досліджень). 

! Розділи «Результати» та «Обговорення» не можна об’єднувати в один розділ статті. 

5. Висновки (Conclusions) (наводяться основні результати дослідження, 

акцентується увага на новизні і практичному застосуванні отриманих даних, а також на 

перспективах подальших досліджень з цього напряму). Висновки включають  

5–10 речень і подаються суцільним текстом. 

http://orcid.org/


6. Бібліографічні посилання (References). 

1) Перелік літературних посилань наводиться за алфавітом. 

2) Загальна кількість посилань – не менше 30-ти для оригінальної статті і не менше 

100 – для оглядової. 

3) Опис публікації повинен включати всіх авторів, не скорочуючи їх кількість. 

4) Посилання на дисертації, інтернет-публікації, автореферати, звіти, нормативні 

документи певних держав не бажані. 

5) Оформлення літературних джерел у бібліографічному списку має відповідати 

вимогам стандарту American Psychological Association (АРА) (www.crossref.org). Для 

транслітерації українських бібліографічних джерел рекомендуємо використовувати 

http://ukrlit.org/transliteratsiia, російських джерел – https://translit.net. Якщо літературне 

джерело має digital object identifier (doi), то він має бути вказаний після даних щодо цієї 

публікації. 
 

Приклад оформлення бібліографічного списку: 

Книги: 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2019). Title of book. Publishing house, 

City. doi 

Гродзинський, Д. М. Чотиримовний словник назв рослин (українсько-російсько-

англійсько-латинський). Фітосоціоцентр, Київ. doi (за наявності). 

Після транслітерації назва публікації має наступний вигляд (у квадратних дужках 

наводиться переклад назви публікації англійською мовою у відповідності до 

англомовних резюме, розміщених у даних виданнях): 

Grodzyns'kyj, D. M. Chotyrymovnyj slovnyk nazv roslyn (ukrai'ns'ko-rosijs'ko-

anglijs'ko-latyns'kyj) [A four-language dictionary of plant names (Ukrainian-Russian-English-

Latin)]. Fitosociocentr, Kyi'v, 312 (in Ukrainian). doi (за наявності). 

Статті у журналах: 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2019). Title of article. Title of Journal, 

vv(n), pp–pp. doi 

Zlobin, Yu. A. (2018). Algoritm ocіnky vіtalіtetu osobin roslin і vіtalіtetnoy struktury 

fіtopopuljacіj [An algorithm for assessing the vitality of plant individuals and the vitality 

structure of phytopopulations]. Chornomors’k. bot. z., 14(3), 213–226 (in Ukrainian). 

 

7. Анотації двома мовами (українською та англійською) із зазначенням П.І.Б. 

автора (авторів), назви статті, ключових слів. 

Обсяг анотацій (як англійською, так і українською мовами) – 2000–2500 знаків. 

Анотації мають бути чіткими, інформативними, оригінальними, змістовними, 

написаними якісною англійською мовою. 

Текст анотації має бути структурованим і включати наступні елементи, які окремо 

не виділяються: вступне речення, стислий опис методів дослідження, опис основних 

результатів (50–70 % обсягу анотації) та лаконічні висновки. Анотація містить 

інформацію про основний зміст статті.  

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

УДК 635.1/.7:635.25:631.5 

http://www.crossref.org/
http://ukrlit.org/transliteratsiia
https://translit.net/


 

Обгрунтування основних елементів технології вирощування цибулі ріпчастої 

за озимого способу для умов північно-східного Лісостепу України 
 

Новікова Анна Віталіївна 

кандидат сільськогосподарських наук, асистент 

Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна 

ORCID: 0000-0003-1515-5593 

anovikova1208@gmail.com 
 

Вперше у богарних умовах північно-східного Лісостепу України розроблено та 

науково обґрунтовано елементи технології вирощування цибулі ріпчастої в озимій 

культурі для сортів довгого та гібриду короткого дня з насіння і сіянки.  

Ключові слова: цибуля, спосіб вирощування, строки сівби (садіння), система 

удобрення, кулісні посіви. (обсяг анотації 2000–2500 знаків) 
 

Вступ. Цибуля ріпчаста за поживною цінністю і використанням займає одне з 

провідних місць серед овочевих культур в Україні. 

Матеріали і методи досліджень. Вихідним матеріалом для досліджень були 

2 сорти цибулі української селекції (Ткаченківська,  Маяк)  … 

Результати  досліджень. Збільшення дози добрив сприяє поліпшенню поживного 

режиму … 

Обговорення. В сучасному розумінні озима культура овочів – це система 

технологічних заходів … 

Висновки. Використання біологізованої системи удобрення (Біодеструктор  1л/га  

+  N60P60K60+  Емістим  С 10мл/кг), сприяє прискоренню появи сходів цибулі ріпчастої 

за вирощування з насіння на 1‒3 доби … 
 

Бібліографічні посилання: 

1. Jongtae, Lee; Jin-Seong, Moon; Juyeon, Kim; Gwi-Ok, Park; Jin-Hyeuk, Kwon; In-

Jong, Ha; Young-Seok, Kwon & Young-Ho, Chang (2020). Evaluation of onion cultivars as 

affected by bulb maturity and bulb characteristics of intermediate-day yellow onions in South 

Korea. Horticultural Science and Biotechnology, 95, 645‒660. doi: 

10.1080/14620316.2020.1742586 
 

Novikova A.V., PhD (Agricultural Sciences), Assistant, Sumy National Agrarian 

University, Sumy, Ukraine 

Substantiation basicelements by growingonions technology in the winter way forthe 

condi-tions north-east forest-steppe of Ukraine 

For the first time the elements of onion growing technique during winter sowing in 

northeastern forest-steppe Ukraine for both long day and short-day plants grown from seeds 

and seedlings are theoretically substantiated.  

Key words: onion, method sowing, sowing (planting) date, fertilizer system, coulisse 

planting. (обсяг анотації 2000–2500 знаків) 
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