ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРІВ
Науковий журнал «Plant and Soil Science» («Рослинництво та
ґрунтознавство») входить до Переліку наукових фахових видань України,
категорія Б, затверджених МОН України (Наказ № 409 від 17.03.2020 р.), в яких
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата) із сільськогосподарських
наук зі спеціальностей: 201 – Агрономія, 203 – Садівництво та виноградарство.
Журнал включено до бібліографічних баз даних наукових публікацій
Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory), SIS (Scientifing Indexing Services), Google
Scholar, РІНЦ, Base, Miar, USJ, ResearchBib, Agris, Index Copernicus.
Періодичність – 4 рази на рік
Мови видання – українська, англійська.
РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ЩОДО ПУБЛІКАЦІЙ
1.
До
збірника
приймаються
статті
проблемно-постановчого,
узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати
наукових досліджень зі статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і
практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не
публікувались.
2. Автори несуть відповідальність за оригінальність (плагіат) тексту
наукової статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних
назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не
містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
3. Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою
включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист
персональних даних» від 01.06.2010 р. Редакція збірника гарантує, що особисті
дані, окрім тих, що публічно подаються у статті, будуть використовуватись
виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись
і передаватись стороннім особам.
4. Автори, які є здобувачами наукового ступеня кандидата наук, аспіранти
та магістри повинні вказати свого наукового керівника.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ
1.
До
редакції
збірника
через
систему
OJS
(http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Agronomija) надсилається електронний
пакет документів (див. Додатки):
Наукова стаття (Paper_Ivanenko.doc).
Відомості про авторів (Vidomosti_Ivanenko.doc).
Розширена анотація статті англійською мовою обсягом до 3 сторінок тексту
(Аbstract_Ivanenko.doc): Назва статті, ініціали та прізвище автора; науковий
ступінь і вчене звання, ідентифікатор ORCID, місце роботи, кожен співавтор з

нового рядка; студенти і аспіранти додатково вказують наукового керівника;
електронна адреса автора
Рецензію, підписану доктором і завірену печаткою тієї установи, де працює
рецензент.
2. Після отримання статті із супровідними документами та розгляду
редколегією наукової статті стаття проходить обов’язкове сліпе рецензування.
Автор(и) отримають на електронну адресу рецензію, на яку слід дати відповідь, а в
електронному варіанті статті кольором позначити виправлення.
3. Після прийняття статті до друку авторам буде надіслано відповідне
повідомлення на електронну пошту із вкладеною квитанцією.
4. Остаточне рішення про публікацію ухвалює редколегія, яка також
залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення
наукових статей.
5. Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених нижче вимог щодо
порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає.
ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ
До розгляду приймаються наукові статті обсягом 10–20 сторінок тексту (без
врахування бібліографічних посилань). Формат паперу – А4, орієнтація –
книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту –
14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см.
Структура наукової статті:
рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний);
рядок 2 – назва наукової статті (вирівнювання по центру, шрифт –
напівжирний, великі літери);
рядок 3 – ініціали та прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт –
напівжирний, великі літери); науковий ступінь і вчене звання, ідентифікатор
ORCID, місце роботи (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний курсив),
кожен співавтор з нового рядка; студенти і аспіранти додатково вказують
наукового керівника;
рядок 4 – електронна адреса автора;
рядок 5 – анотація (кегль шрифту - 14, курсив, міжрядковий інтервал - 1).
Обсяг анотації повинен бути не менше 1800 знаків;
рядок 6 – ключові слова (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал
–1), жодне з них не дублює слова з назви статті;
рядок 7 – текст наукової статті із зазначенням наступних елементів:

Актуальність, де висвітлюється важливість дослідження, існуючі проблеми
та напрями їх вирішення у контексті поставлених наукових завдань; вказуються
невирішені частини проблеми.
Аналіз останніх досліджень та публікацій, де подається короткий аналіз
результатів досліджень науковців з тематики наукової статті.
Мета дослідження, де вказуються мета і завдання наукового дослідження.
Матеріали і методи дослідження, де висвітлюються основні методи і
прийоми, застосовані у науковій статті.
Результати дослідження, де висвітлюються основні отримані результати
дослідження, подані у науковій статті.
Висновки і перспективи, де подаються конкретні висновки за результатами
дослідження та перспективи подальших розробок.
У кінці наукової статті подається References (Список літератури) у порядку
згадування або у алфавітному порядку (кегль шрифту - 14, міжрядковий інтервал 1). Список використаних джерел оформляється згідно з вимогами APA 6th Edition
(American Psychological Association (APA) Style).
Посилання у тексті наводяться за зразком (Прізвище, рік) мовою оригіналу,
наприклад: один автор – (Vinson, 1997), два автори – (Vargo &Hulsey, 2000), три та
більше авторів – (Davis et al., 1989). Детально з правилами можна ознайомитись за
посиланням http://nbuv.gov.ua/node/929 . Також можна оформити цитування за
стилем APA онлайн: www.citationmachine.net/apa/cite-a-book Всі літературні
джерела потрібно наводити англійською мовою. Транслітерація допускається
лише прізвищ авторів відповідно до Постанови КМУ від 27 січня 2010 р. № 55
(онлайн трансліт: https://dmsu.gov.ua/ services/transliteration.html), а російських –
згідно системи BGN/PCGN.
Бібліографія має складатися не менш як з 15-ти джерел, в т.ч. іноземних. Не
менше 50 % бібліографії повинно бути опублікована за останні 5-10 років, не
більше 10 % бібліографії –власні публікації, мінімум джерел без індексів DOI.
рядок 8 – тема, ініціали і прізвище автора, анотація та ключові слова, які
надаються англійською мовою.

