
 

 

20 мм 

20 мм Формат А4 

УДК  

Назва статті 

 

Прізвище та ініціали,  

науковий ступінь, вчене звання 

 

Назва установи,  

поштова та E-mail адреси  

 

Анотація (2000 знаків) 

Ключові слова: 10–15 слів 

 

 

Вступ. 

 

Матеріал і методи досліджень. 

 

Результати та їх обговорення. 

 

Висновки.  

 

Перспективи  подальших досліджень.  

 

Бібліографічні посилання 
References 

 

20 мм 

20 мм 

Шановні колеги! 
 

Просимо Вас надсилати наукові 

статті у Науковий вісник Львівського 

національного університету 

ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З.Ґжицького 
 
 

Основні напрямки:  

1. Серія «Ветеринарні науки»; 

2. Серія «Сільськогосподарські науки»; 

3. Серія «Харчові технології»; 

4. Серія «Економічні науки». 
 
 
Науковий вісник Львівського 

національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького є зареєстрований ВАК 
України як фаховий з ветеринарних, 
сільськогосподарських, технічних і 
економічних наук.  

 
Для друку в науковий вісник необхідно 

подати текст статті українською або 

англійською мовами у двох примірниках 

обсягом не менше 6-ох сторінок формату А4 та 

на CD одним файлом у формі текстового 

редактора Microsoft Word 6.0, або новішому, 

шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт, 

міжрядковий інтервал – 1,5, без ущільнення 

тексту та переносів слів.  

Поля з усіх сторін – 20 мм.  
До статті додаються: рецензія та 

експертний висновок про можливість 
публікації.  

 
 

 

Внесок за друк по 35 гривень за 

кожну повну (або неповну) 

сторінку статті. 
 

 

Статтю у двох примірниках, дискету (CD) 

та квитанцію про сплату просимо надіслати не 

пізніше 24-го березня 2017 року на адресу: 

Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З.Ґжицького, вул. Пекарська, 50, м. Львів, 

Україна, 79010, д.вет.н., професору Гутому 

Богдану Володимировичу.  

  

Банківські реквізити: 

ФОП Корпан Борис Іванович 

ІНДРФО 1948318017 

Р/р 260083011018  

в ОПЕРВ Львівського ОУ ОБУ,  

МФО 325796 

 

Призначення платежу – на друк 

статті у науковому віснику 

 

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Матеріали без реєстраційних карток, 

оформлені з порушенням поставлених вимог 
та неоплачені, не розглядатимуться. 
 

 

Контактний телефон: +38 (032) 2392622, 2753885 

                    Факс: +38 (032) 26-02-890, 275-38-85 

 

E-mail: bvh@ukr.net 

 

Тема для E-mail: NV 

 

 

трьома 

мовами: 

українською,  

російською та 

англійською 



 
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Серія 

 

 

Назва навчального (наукового) закладу, 

організації 

 

 

Адреса  

 

Телефон / факс  

E-mail  

 
 
**Авторським колективам, які бажають 
отримати Науковий Вісник поштою, 
необхідно додатково до вартості публікації 
сплатити 20 грн. 
 
 

 
 
 
 
 

До друку приймаються  наукові статті, в яких 

присутні такі необхідні елементи: 

Анотація. Авторська анотація повторює структуру статті і 

коротко висвітлює мету та завдання, методи, результати, 

висновки. Подана в резюме інформація не повинна містити 

матеріал, відсутній в основній частині публікації. 

1. 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 і завдання 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. 

2. 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. 

3. Результати та їх обговорення. 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). Більша частина обговорення має бути присвячена 

інтерпретації результатів. 

4. Висновки формуються з 4–10 речень. 

5. Перспективи подальших досліджень формуються з 2-5 

речень. 

6. Бібліографічні посилання. Список використаної 

літератури формується одним із способів:  

• у порядку появи посилань у тексті;  

• в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або назв 

джерел;  

• у хронологічному порядку.  

Використана література вказується мовою оригіналу. При 

алфавітному порядку формування списку використаної 

літератури спочатку вказуються українські видання, потім 

іноземні, потім електронні ресурси. 

7. References. Окремий транслітерований список використаної 

літератури англійськими літерами. 

 
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО  

 
 

 

 

 

 

 

 
ПРОПОЗИЦІЯ 

на друк у  

НАУКОВОМУ ВІСНИКУ 

Львівського національного 

університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій  

імені С.З. Ґжицького 
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