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ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА запрошує

до співпраці студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів, молодих фахівців,
викладачів, науковців та інших зацікавлених осіб.
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від
17.03.2020 р. (додаток 1) журнал внесений до Переліку наукових фахових
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Іхтіопаразитологія
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Сторінки історії

o

Методи і методики

Вимоги до статей
Стаття повинна мати такі структурні елементи:

видань України (категорія «Б») у галузі сільськогосподарських наук (101 -

o

індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

Екологія, 207 - Водні біоресурси та аквакультура)

o

тематичний розділ журналу;

o

назва статті українською та англійською мовами (якщо стаття російською,

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus
International (Республіка Польща).

то анотація також потрібна російською),;
o

Графік виходу журналу

прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада
та місце роботи (навчання), електронна скринька (не більше 3-х авторів)
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Здійснюється набір матеріалів до № 2 за 2020 р.

o

Останній день прийому – 18 вересня 2020 р. (включно)

українською та англійською мовами (якщо стаття російською, то анотація
також потрібна російською);

Порядок прийняття матеріалів

o

анотації та ключові слова українською та англійською мовами (якщо

Для опублікування статті у № 2 за 2020 р. необхідно до 18 вересня

стаття російською, то анотація також потрібна російською), обсяг кожної

включно заповнити довідку про автора (посилання) та надіслати на

анотації – мінімум 1800 друкованих знаків, кількість ключових слів –

електронну

пошту

редакції

мінімум 5 слів;
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o

«Інформація

Усі статті проходять внутрішнє анонімне
є

безкоштовним

у

разі

відповідності статей профілю журналу, а
також їх науковій цінності.

та

документація.

Бібліографічне

посилання.

Загальні

положення та правила складання»);

рецензування та перевіряються на плагіат.
Опублікування

список використаної літератури (оформлений згідно із ДСТУ 8302:2015

o

транслітерований список літератури References.

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:
o

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими або практичними завданнями;

Тематичні розділи журналу

o

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми, на які спирається автор;

o

Аквакультура

o

Водні біоресурси

o

формулювання цілей статті (постановка завдання);

o

Промисел

o

матеріали і методи дослідження;

o

результати досліджень;

o

висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в
цьому напрямі.
Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту,

де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.
Стаття повинна містити переклад назви статті англійською мовою,
анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами;
обсяг анотації – мінімум 1800 знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.
Технічні вимоги:
1. Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки,
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