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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ 

Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Зрошуване землеробс-
тво" є фаховим науковим виданням. Видається за рішенням Президії 
Української Академії аграрних наук від 27 січня 2000 року; протокол 
№2. Перереєстрацію пройшов 27 вересня 2004 року (свідоцтво про 
державну реєстрацію сер. КВ № 176). Збірник включено до переліку 
наукових фахових видань згідно постанови ВАК України від 15 грудня 
2004р. № 3-05/11. 

Журнал публікує теоретичні, практичні, аналітичні, узагальнюючі та 
науково-методичні статті з актуальних питань ведення сільського гос-
подарства на меліорованих землях. 

Основні фахові напрями: зрошуване землеробство, підвищення 
ефективності використання поливної води, функціонування польових 
сівозмін, системи обробітку ґрунту та захисту рослин, оптимізації ре-
жимів зрошення сільськогосподарських культур, вплив тривалого за-
стосування добрив і зрошення на родючість та меліоративний стан 
ґрунту, технології вирощування сільськогосподарських культур, ство-
рення нових сортів і гібридів для зрошуваних земель. 

Статті публікуються українською мовою. Періодичність видання – 2 
випуски на рік. 

Приймаються до друку статті обсягом 5-8 сторінок. 
До публікації у "Збірнику" приймаються статті, набрані в редакторі 

Microsoft Word (шрифт Arial, розмір 14, через 1 інтервал, без переносів, 
сторінка А-4, з полями: ліве – 3см., праве, нижнє, верхнє – 2см., сторі-
нки без нумерації) і віддруковані на принтері на білому папері з додат-
ком її на дискеті. Рисунки подавати у чорно-білому вигляді в тексті, а 
також окремими файлами.  

Дотримуйтесь такої структури подачі матеріалу. 

УДК……………….(звичайний шрифт). 

НАЗВА СТАТТІ (шрифт великими літерами, напівжирний). 
 
ІНІЦІАЛИ, ПРІЗВИЩЕ (шрифт великими літерами, напівжрний), 

вчений ступінь, вчене звання автора (ів) (звичайний шрифт). 
Назва установи (звичайний шрифт) 
 
Текст статті: Постановка проблеми; Стан вивчення проблеми; 

Завдання і методика досліджень;Результати досліджень; Висноки 
та пропозиції; Перспектива подальших досліджень. 

Кожна таблиця, графік або рисунок на окремій сторінці; слова 
„Таблиця", „Рисунок", їх назви і номери писати звичайним шрифтом. 
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Використана література – список використаних джерел, кожне 
джерело з нового рядка під номером звичайним шрифтом. 

Резюме (анотація) курсивом українською, російською та англійсь-
кою мовами з прізвищами авторів і назвою статті. 

Ключові слова (після слів Ключові слова: з маленької літери піс-
ля двокрапки звичайним шрифтом пишемо ключові слова, розділяючи їх 
комами). 

У кінці статті повинні бути підписи автора (авторів) і керівника теми 
чи завідувача відділом, лабораторією. 

Стаття повинна мати внутрішню рецензію та довідку про авторів 
довільної форми (де і ким працює, службова і домашня адреси, номе-
ри телефонів). 

Посилання на літературні джерела (використана література) 
Посилання на літературні джерела у тексті здійснювати за допомо-

гою їх порядкових номерів у квадратних дужках, згідно зі Списком ви-
користаної літератури:. 

У цей список подають лише ті літературні джерела, на які посила-
ються автори при написанні статті.  

Бібліографічний покажчик подається обов′язково і не менше 4-х су-
часних джерел. Якщо за текстом є посилання на літературу у квадрат-
них дужках, то в кінці статті пишеться Список використаної літерату-
ри:, а якщо нема, то тільки одне слово Література:. 

У Списку використаної літератури слід дотримуватися вимог 
ДАКу.  

 
Статті, які не відповідають правилам  

для авторів, редакцією не приймаються. 
 
       Редколегія 


