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Із причин, незалежних від редакції журналу, в №3 за 2008 рік було опубліковано статтю
«Вплив строків підсівання конюшини лучної у дернину на біометричні показники
травостою» (автор – Малинка Л.В. кандидат сільськогосподарських наук, НЦ
«Агроресурси» «Інститут гідротехніки та меліорації УЛАН»).
Авторами статті є:
Малинка Л.В. кандидат сільськогосподарських наук, НЦ «Агроресурси» «Інститут
гідротехніки та меліорації УЛАН» та Коваленко В.П., Національний аграрний університет.
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Перелік статей за 2008 рік
Умови подання матеріалів до редакції журналу
“Вісник Полтавської державної аграрної академії”
(відповідно до вимог „Бюлетня ВАК України”, №2, 2008)
Підписана автором стаття (обсягом до 10 машинописних сторінок, у т. ч. таблиці, рисунки, бібліографія, із
розрахунку 1 стор. = 2000 знаків (із пробілами), див. ”Сервіс, Статистика”) подається у двох примірниках (у 2-х
окремих файлах для підшивки у різні папки, аркуші повинні бути скріплені) та на новій дискеті. Рукописи
приймаються тільки за наявності електронної версії на дискеті або надісланої через Інтернет. Текстові файли
подаються у форматі редактора не нижче Word, Write, а графічні – у форматі ТІFF або РСХ.
Українською, російською та англійською мовами до статті обов'язково додаються:
1) анотація, яка містить конкретну інформацію про суть дослідження і одержані результати (не менше 500
знаків);
2) ключові слова;
3) прізвище, ім’я та по-батькові автора;
4) назва статті.
Автори несуть відповідальність за точність і якість перекладу.
Статті подаються персонально літературному редакторові журналу для реєстрації та попереднього
перегляду і уточнень.
Приймаються до друку статті українською та російською мовами.
До рукопису додається рецензія та експертний висновок, обов’язково додатково завізовані одним із
членів редакційної колегії за напрямом статті. У збірнику в змісті та після назви статті ставиться прізвище та
звання рецензента.
Студентські одноосібні статті, які за рівнем викладення матеріалу не є науковими, у журналі не
друкуються.
На окремій сторінці подаються повністю прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів) (щоб виключити
помилки при перекладі ініціалів імен та по-батькові), домашня та службова адреси з контактними
телефонами (для розв’язання проблемних питань), повна назва місця роботи, посада, вчений ступінь.
Редакція залишає за собою право робити редакційні зміни рукописів. Статті, що отримали негативну
експертну оцінку редакційної колегії, не друкуються і кошти за них не повертаються.
На першій сторінці вказується індекс УДК, прізвище та ініціали автора (авторів), їх наукові звання і повна
назва організації. З нового рядка друкується назва статті.
Згідно вимог ВАК, матеріал статті повинен викладатися у такій послідовності:
1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями;
2) аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття;
3) мета досліджень та детальна методика їх проведення;
4) результати досліджень із повним обґрунтуванням та статистичною оцінкою отриманих наукових
результатів;
5) висновки з цього дослідження, можливості їх використання і перспективи подальших наукових розвідок
у даному напрямі;
6) бібліографія.
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ АВТОРІВ СТАТЕЙ!
Публікація матеріалів у “Віснику ПДАА” здійснюється за умови дотримання редакційних вимог та оплати.
Відповідно до Наказу №1-107 від 28.05.08 “Про журнал “Вісник Полтавської державної аграрної академії”
встановлено оплату за друкування наукових статей у фаховому журналі “Вісник Полтавської державної
аграрної академії” в таких обсягах за друковану сторінку (грн.):
– для сторонніх осіб – 25,
– для співробітників академії – 15,
– для змішаного типу категорій – 25,
– для членів редакційної колегії (одноосібна стаття) – безкоштовно.
Неоплачені рукописи не розглядаються. При поданні статті вказати потребу в кількості додаткових
екземплярів і сплатити їх вартість.
Адреса редакції: Редакція журналу “Вісник Полтавської державної аграрної академії”, Полтавська
державна аграрна академія, вул. Сковороди 1/3, корпус 4, 5 поверх, кімн. 505, 509, м. Полтава, 36003.
Контактний телефон: (0532) 50-03-74.
e-mail: terra@pdaa.com.ua
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