
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІСНИК 
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я

Науковий журнал

Виходить 4 рази на рік
Видається з березня 1997 р.

Випуск  2 (84) 2015

Том 2

Миколаїв 
2015



Замовник і видавець: Миколаївський національний аграрний університет.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19669-9469ПР від 11.01.2013.
Згідно  з  Постановою  ВАК  України  від  14.04.2010 р.  № 1-05/3видання

включено до переліку фахових видань.

Головний редактор: В.С. Шебанін, д.т.н., проф., чл.-кор. НААНУ

Заступники головного редактора:

І.І. Червен, д.е.н, проф.; В.П. Клочан, к.е.н., доц.; 
М.І. Гиль, д.с.-г.н., проф.; В.В. Гамаюнова, д.с.-г.н., проф.

Вiдповiдальний секретар: Н.В. Потриваєва, д.е.н., доц.

Члени редакційної колегії:
Економічні науки: О.В. Шебаніна, д.е.н., проф.; Н.М. Сіренко, д.е.н., проф.;
О.І.  Котикова, д.е.н.,  проф.; Джулія Олбрайт, PhD, проф. (США); І.В. Гонча-
ренко, д.е.н., проф.; О.М. Вишневська, д.е.н., проф.; А.В. Ключник, д.е.н., доц.;
О.Є.  Новіков,  д.е.н.,  доц.;  О.В.  Скрипнюк,  д.ю.н.,  проф.;  О.Д. Гудзинський,
д.е.н.,  проф.;  О.Ю. Єрмаков,  д.е.н.,  проф.;  В.І. Топіха,  д.е.н.,  проф.;
В.М. Яценко,  д.е.н.,  проф.;  М.П. Сахацький,  д.е.н.,  проф.;  В.С. Дога,  д.е.н.,
проф. (Молдова).
Технічні  науки: Б.І. Бутаков,  д.т.н.,  проф.;  К.В. Дубовенко,  д.т.н.,  проф.;
В.Д. Будак,  д.т.н.,  проф.;  С.I. Пастушенко,  д.т.н.,  проф.;  А.А. Ставинський,
д.т.н., проф.; В.П. Лялякіна, д.т.н., проф. (Росія).
Сільськогосподарські науки: В.С. Топіха, д.с.-г.н., проф.; Т.В. Підпала, д.с.-
г.н., проф.; Л.С. Патрєва, д.с.-г.н., проф.; В.П. Рибалко, д.с.-г.н., проф., академік
НААН  України;  І.Ю.  Горбатенко,  д.б.н.,  проф.;  І.М.  Рожков,  д.б.н.,  проф.;
В.А. Захаров, д.с.-г.н., проф. (Росія); І.П. Шейко, д.с.-г.н., проф., академік НАН
Республіки  Білорусь  (Білорусь);  А.С.  Добишев,  д.т.н.,  професор  (Республіка
Білорусь); С.Г. Чорний, д.с.-г.н., проф.; М.О. Самойленко, д.с.-г.н., проф.; Л.К.
Антипова, д.с.-г.н., доц.; В.І. Січкар, д.б.н., проф.; А.О. Лимар, д.с.-г.н., проф.;
В.Я. Щербаков, д.с.-г.н., проф.; Майкл Бьоме, проф. (Німеччина).

Рекомендовано  до  друку  вченою  радою  Миколаївського  національного
аграрного університету. Протокол № 7 від 31.03.2015 р.

Посилання на видання обов’язкові.
Точка зору редколегії не завжди збігається з позицією авторів.

Адреса редакції, видавця та виготовлювача:
54020, Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9,

Миколаївський національний аграрний університет,
тел. (0512) 58-05-95, visnyk.mnau.edu.ua, e-mail:  visnyk@mnau.edu.ua

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2015



УДК 636.4.082

ДОСВІД ДІАГНОСТИКИ ПОРОСНОСТІ СВИНОМАТОК 
МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

В. О. Мельник, кандидат біологічних наук
О. О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
А. О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук
А. О. Краєвська, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

У  статті  наведено  матеріали  раннього  ультразвукового  дослідження
поросності  свиноматок  в  господарствах  Миколаївської  та  Одеської  областей.
Дослідження проводились після штучного осіменіння свиноматок в терміни з 12…
14  дня  по  42…45  день  поросності.  Було  проведено  вимірювання  ембріональних
міхурів  та  ембріонів,  а  також визначали  структуру  і  особливості  стінок  рогів
матки.  У  свиноматок,  які  приходили  в  статеву  охоту  після  2…3-х  штучних
осіменінь  проводили  діагностику  причин  перегулів  та  патологічні  зміни  в
статевих  органах.  Проведено  економічний  аналіз  ефективності  встановлення
раннього терміну поросності свиноматок. 

Ключові слова: свиноматки, статева охота, штучне осіменіння, запліднення,
поросність, ультразвукові дослідження, ембріональні міхури, ембріон 

Постановка  проблеми. В  умовах  сучасного  інтенсивного
тваринництва  особливого  значення  набуває  об’єктивна  оцінка  та
діагностика  стану  репродуктивних  органів  тварин  з  метою підвищення
відтворювальної якості і продуктивності самок. У зв’язку з цим виникає
проблема  своєчасної  діагностики  вагітності  або  причин  неплідності,
патології статевих систем тварин, що має важливе практичне значення для
ефективного  і  планомірного  ведення  галузі  тваринництва,  одержання
продукції та прибутків [2, 5, 6]. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій. В  галузі  свинарства
застосовується  багато  методів  і  способів  діагностики  поросності
свиноматок:  рефлексологічний,  гістологічний,  гормональний,
офтальмологічний, рентгенологічний, ультразвуковий та інші. Всі методи
та способи встановлення вагітності мають свої переваги та недоліки. Це
пов’язано з тим, що більшість методик потребують значних витрат часу,
праці,  коштів,  спеціальної  підготовки  фахівців  та  приладів  і  не  дають
100% достовірної гарантії вагітності [1, 5]. 

Рефлексологічний  метод застосовується  починаючи з  15…17 дня
після  осіменіння  свиноматок  за  допомогою кнура-пробника.  Цей метод
дає до 60% ефективності вибірки свиноматок в повторній статевій охоті,
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тому  що  більша  частина  холостих  свиноматок  під  час  вибірки  не
проявляють ознак статевої охоти або ці прояви дуже слабо виражені. 

Гормональний  метод  полягає  у  визначенні  на  20…22 день  після
осіменіння  свиноматок  рівня  прогестерону  в  сироватці  крові,  який
повинен бути 9 нг/мл та більше або сульфат-естрону відповідно 0,5 нг/мл.
При цих показниках свиноматки вважаються поросними. Але необхідно
проводити  забір  крові,  що  викликає  деякий  стрес  у  свиноматок  та
лабораторні дослідження, які на сьогодні коштують 80-100 грн. за одну
пробу [1, 3, 4]. 

Гістологічний  метод  застосовується  з  20  дня  після  осіменіння
свиноматок,  проводять  вагінальну  біопсію,  роблять  гістологічний
препарат і визначають кількість шарів епітелію слизової оболонки піхви.
У  незапліднених  свиноматок  в  епітелії  нараховують  15…20  шарів,  у
поросних свиноматок 2…3 шари. Метод потребує володіння відповідною
гістотехнікою,  мікроскопічними  навичками  дослідження  та  термін
проведення досліджень. 

Офтальмологічний  метод  передбачає  встановлення  поросності  за
змінами в райдужній оболонці ока у поросних свиноматок. 

Існує  також  метод  ранньої  діагностики  поросності  свиноматок  –
ректальна  пальпація  маткових  артерій,  але  слід  зазначити,  що  даний
спосіб діагностики можна застосовувати лише з 30 дня після осіменіння.
Не  менш важливим,  а  особливо  в  виробничих  умовах,  є  той  факт,  що
ректальну  пальпацію  не  можна  проводити  перевіряємим  свиноматкам,
тоді як кількість таких в сучасних господарствах складає 45…50% [2, 3].

У наш час ультразвукове дослідження широко використовують у
господарствах  для  ранньої  діагностики  поросності  свиноматок.
Використання  цього  методу  дозволяє  на  ранніх  строках  виявити
поросність  свиноматок.  Використання  сучасних  приладів  УЗД  дає
можливість на 100% діагностувати поросність вже з  20…25 дня,  метод
ультразвукового дослідження простий і доступніший в засвоєнні.

Також  зазначається,  що  не  виявлений  своєчасно  прохолост
свиноматок призводить до серйозних економічних втрат через збільшення
кількості непродуктивних днів і, відповідно, зниження такого важливого
показника, як кількість одержаних поросят на свиноматку в рік. 

Особливо  це  актуально  щодо  свиноматок,  що  є  так  званими
«нерегулярними  повторами».  Якщо  у  регулярних  повторок  за
непродуктивного  осіменіння  в  середньому  на  21-й  день  знову  настає
статева охота, то в нерегулярних – цього не відбувається, і без наявних
спеціальних приладів і методик для визначення супоросності втрачається
час,  вважаючи,  що  така  свиноматка  поросна,  тоді  як  насправді  це  не
відповідає її реальному стану Відсутність статевої охоти у свиноматок на
21-й  день  після  неплідного  осіменіння  може  бути  спричинене
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розсмоктуванням  ембріонів  з  різних  причин,  а  також  через  проблеми
репродуктивної  системи  тварини.  Наявність  нерегулярних  повторок  у
стаді, може становити 20…30%, проте іноді цей показник набагато вищий.
Дуже важливо своєчасно їх виявляти, що можливо лише за використання
сучасних приладів для визначення поросності [2, 5, 6].

На  сьогоднішній  день  на  ринку  України  представлено  велику
кількість  апаратів  ультразвукового  дослідження.  Залежно  від  умов  та
потреб кожного господарства обирається прилад стаціонарний, перевізний
чи портативний, всі вони відрізняються ціною і потужністю.

Мета,  матеріали  і  методи  досліджень. Свої  дослідження  ми
провели в  умовах господарств  Миколаївської  області  СТОВ «Промінь»
Арбузинського району та СТОВ ім. Мічуріна Братського району, Одеської
області  ООО  «Арцизская  мясная  компания»  Арцизського  району.  У
господарствах  використовуються  портативні  апарати  ультразвукового
дослідження фірми «Pie  Mediсal»,  Голландія  та  фірми AGROSCAN-A7,
Франція.  До  комплекту  приладу  входить  легкий  наручний  монітор  з
кріпленням, УЗ-сенсор та батарея живлення.  Для забезпечення кращого
проходу  сигналу  використовується  провідниковий  гель,  який  має  бути
густим і прозорим.

Суть  методу  визначення  ранньої  поросності  за  допомогою
ультразвукової  діагностики  полягає  в  тому,  що  всі  рідини  поглинають
ультразвук  і  відображаються  на  моніторі  чорним  кольором,  щільні
тканини  –  сірим   кольором,  а  порожнини  і  кісткова  тканина  –  білим
кольором. Таким чином на сканері формується зображення анатомічних
структур,  що  дозволяє  візуально  оцінити  їх  морфологічний  стан.
Оптимальний  діапазон  частот  3,5…5  МГц,  глибина  вимірювання
анатомічних структур проходить в межах 8…15 см. 

Проводити огляд можна в будь-якому положенні свиноматки, якщо
доступна область дослідження. Але необхідно враховувати, що шлунок і
ободова  кишка  зміщують  матку  праворуч  тому  дослідження  краще
проводити  з  правої  сторони,  що  дозволяє  легше  знайти  матку.  Для
одержання  якісного  зображення  органів  та  встановлення  достовірного
результату  на  вагітність  свиноматку  бажано  фіксувати  в  стоячому
положенні  в  станку.  До  свиноматок  підходили  обережно,  попередньо
подаючи голос. Прилад абсолютно безшумний, тому тварини реагують на
нього спокійно. 

Зона огляду знаходиться в області паху тварини на 10…15 см вище
між останніми і передостанніми пакетами молочної залози. Ультразвукову
головку сенсора прикладаємо до черевної стінки, попередньо змастивши
сенсор  та  зону  огляду  гелем.  Щільно  приклавши  головку  сенсора  до
свиноматки  оглядаємо  задню  зону  черевної  порожнини,  шукаючи
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необхідну  область  на  екрані.  На  екрані  знаходили сечовий міхур,  який
слугує анатомічним орієнтиром, а потім змістивши ультразвукову головку
у бік від нього досліджували матку. 

Після  огляду  по  факту  виявлення  поросності  або  її  відсутності
вносимо  відповідні  замітки  в  журнал  ультразвукового  дослідження  та
визначаємо подальші дії.

Виклад  основного  матеріалу  дослідження.  Ультразвукове
дослідження  в  господарствах  проводили  кожного  тижня  у  визначений
день. Перед дослідженням відбирають групу свиноматок, яка по строкам
підлягає  діагностиці.  Групи  складаються  з  10…15  свиноматок.  Після
огляду  свиноматок,  які  запліднилися,  переводять  в  цех  утримання
поросних свиноматок. 

Перші ознаки накопичення рідини у матці і потовщення її стінок
спостерігали з 12 по 14-й день поросності. На 16…17-й день поросності у
матці  з’являються  ембріональні  міхурці.  На  19…20-й  день  поросності
спостерігали амніотичні оболонки. Проведення сканування свиноматок в
цей термін  з  12  по  19-й  день  після  осіменіння  являє  собою механічну
стимуляцію  статевої  охоти  у  свиноматок,  які  не  запліднились  після
осіменіння. Проведення діагностики на вагітність з 14 по 20-й день, коли
починається утворення і накопичення навколоплідної води, які слугують
основою  для  діагностики  у  виробничих  умовах  проводити  ще  зарано,
немає чіткого зображення. 

Діагностика поросності на 22…24-й день, коли добре видно зміни у
матці,  у  поросних  свиноматок  сформовані  амніони,  які  кріпляться  до
стінок  матки,  але  самих  ембріонів  ще  не  видно.  У  свиноматок,  які  не
запліднилися в цей термін часто проявляється повторна статева охота, а
діагностика  підтверджує  відсутність  поросності.  Тому  можна  рахувати,
що термін діагностики поросності з 22 по 24-й день після осіменіння є
оптимальним. 

При проведенні діагностики поросності на 24…25 день на сканері
візуально видно ембріони, пуповини, амніотичні оболонки. На 26…28-й
день дослідження на сканері видно плодові оболонки, пуповини, ембріони
у яких можна відрізнити головку і тіло. В цей період ембріон відділяється
від стінки ембріонального міхура, спостерігається з’єднання за допомогою
пупкового канатика ембріона з стінкою хоріона.

Спостереження  за  поросними  свиноматками  після  35…37-ї  доби
відмічаємо чітке зображення контурів плодів, чітко видно головку, тіло,
кінцівки, починається формування скелету. Після 40…45-ї доби вагітності
спостерігається  збільшення  розмірів  ембріонів  і  початок  утворення
ділянок окостеніння плода. 

Нами було проведено вимірювання розмірів ембріонів  залежно від
терміну поросності свиноматок (табл.). 

196



Таблиця
Вікова динаміка розмірів ембріонів свиней

Термін
поросності, дні

Розмір
ембріона, мм

Характеристика УЗД

17…18 5,1±0,12 діагностуються амніотичні міхури
19…20 7,8±0,46 амніотичні міхури, амніотичні оболонки

24…25 15,7±0,54
ембріони, пуповини, амніотичні

оболонки

26…28 21,4±0,97
плодові оболонки, пуповини, ембріон у
якого можна відрізнити головку і тіло

35…37 39,2±1,05
чітке зображення контурів плодів, чітко

видно головку, тіло, кінцівки,
починається формування скелету

40…45 79,8±1,45
збільшення розмірів ембріонів і початок

утворення ділянок окостеніння плода

У виробничих умовах пропонується проведення УЗД діагностики
після 40-ї доби. Для підтвердження поросності у попередньо перевірених
свиноматок, а також у тих, що показували сумнівні результати.

При  статевих  захворюваннях  свиноматок  можна  діагностувати
кісти  яєчників  та  метрити.  Кісти  яєчників  розміром  12…15  мм  добре
видно на моніторі, а метрити мають вигляд чорних кругів без чітких меж і
всередині  чорного  кола  відсутнє  зображення  ембріона,  спостерігаються
різні включення сірого кольору. 

Свиноматок,  що  не  запліднилися,  в  середньому  це  15…20%  по
стаду, оглядають і визначають причини їх прохолосту. Однією з основних
причин  є  проблеми  з  репродуктивною  системою  тварин.  Якщо  у
свиноматки це перший випадок прохолосту, то її  осіменяють повторно.
Якщо  ж  випадки  непродуктивних  осіменінь  вже  були,  то  свиноматок
вибраковують.

За  період  використання  УЗД  при  визначенні  ранньої  поросності
свиноматок виявився надійним та вигідним. Так, кількість опоросів за рік
на  одну  свиноматку  збільшилася  по  господарствам  з  1,95  до  2,14,  що
суттєво  вплинуло на ефективність виробництва галузі свинарства.

Якщо врахувати період поросності  114…115 днів і  неможливість
проведення  ранньої  діагностики,  то  кількість  днів  неплідності  на  одну
свиноматку  досягає  до  60  днів,  в  середньому  три  статевих  цикли.
Утримання  однієї  свиноматки  коштує  по  господарствам  в  середньому
25…30 гривень  в  день,  це  витрати на  корми та  обслуговування.  Якщо
розглядати  цей  аспект  з  економічної  точки  зору,  то  господарство  несе
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збитки від утримання однієї  свиноматки,  що не запліднилася,  в розмірі
1500…1800 гривень на одну голову.

Сьогодні економічна ситуація досить непроста, а тому такі джерела
підвищення рентабельності, як збільшення показників кількості опоросів
та  одержання  поросят  на  одну  свиноматку  на  рік,  для  свинарських
господарств України є досить ефективними. Тим більше, що теперішній
вибір  апаратів  ультразвукового  дослідження  є  досить  широким  щоб
забезпечити господарства різної форми власності.

Висновки. Використання  приладів  ультразвукового  дослідження
гарантує виявлення поросності чи її відсутність починаючи з 20…25 дня
після осіменіння свиноматок. 

Зважаючи на вартість кожного дня прохолосту свиноматок, їх раннє
виявлення  підвищує  економічні  показники  галузі  свинарства  в
господарствах.

Список використаних джерел:
1. Катрич А. А.  Ультразвуковая  диагностика супоросности  /  А. А.  Катрич  //

Сучасна ветеринарна медицина. — 2010. — № 2(23). — С. 12—15.
2. Морару  И.  Энциклопедия  воспроизводства  /  [И.  Морару,  Т.Фогльмайр,

А. Грисслер и др.]. — К. : Аграр Медиен Украина, 2012. — 224 с.
3. Платонова Н. П. Диференційна сонографічна діагностика репродуктивної

системи в скотарстві / Н. П. Платонова // Сучасна ветеринарна медицина. — 2012. —
№ 4. — С. 30—35.

4. Туринский В. М. Методы диагностики суягности у овец / В. М. Туринский,
Н. П. Платонова // Сучасна ветеринарна медицина. — 2012. — № 1. — С. 31—34.

5. Фізіологія,  патологія  та  біотехніка  відтворення  свиней  /  [М. І.  Харенко,
С. П. Хомин, А. Й. Краєвський та ін.]. — Суми : Козацький вал, 2010. — 412 с. 

6. Christiansen J. P. The Basics of pig production / Jorgen Peder Christiansen. –
Danish Agricultural Advisory Service, National Centre : Publishing Section, 2005. — 216 p.

В. А.  Мельник ,  Е. А.  Кравченко,  А. О.  Бондарь,  А. А.  Краевская.  Опыт
диагностики  супоросности  свиноматок  методом  ультразвукового
исследования.

В статье приведены материалы раннего ультразвукового исследования
супоросности  свиноматок  в  хозяйствах  Николаевской  и  Одесской  областей.
Исследования проводились после искусственного осеменения свиноматок в сроки
с  12…14  дня  по  42…45  день  супоросности.  Было  проведено  измерение
эмбриональных  пузырей  и  эмбрионов,  а  также  определяли  структуру  и
особенности стенок рогов матки. У свиноматок, которые приходили в половую
охоту  после  2…3-х  искусственных  осеменений  проводили  диагностику  причин
перегулов  и  патологические  изменения  в  половых  органах.  Проведен
экономический анализ эффективности установления раннего срока супоросности
свиноматок.

Ключевые слова: свиноматки, половая охота, искусственное осеменение,
оплодотворение,  поросность,  ультразвуковые  исследования,  эмбриональные
пузыри, эмбрион.

198



V.  Melnik, E. Kravchenko , A. Bondar, A. Kraevskaya.  Experience of pregnant
sows diagnosis by ultrasound.

The article  presents  the materials of early  ultrasound examination  of  pregnant
sows in farms of Nikolaev and Odessa areas. The studies were conducted after artificial
insemination of sows in the period from 12…14 days to 42…45 days of gestation. It was
measured  embryonic  bubbles  and  embryos,  and  also and defined the  structure  and
features of the walls of  the uterine horns. In sows,  which came into estrus after 2…3
artificial  insemination  to  diagnose  the  causes  of  unproductive  insemination  and
pathological  changes in the genitals.  An economic analysis of  the effectiveness of the
establishment of the early period of gestation sows was made.

Key words: sow, libido, artificial insemination, fertilization, pregnancy, ultrasound,
fetal bubbles, embryo.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК і
мають  такі  необхідні  елементи:  постановка  проблеми  у  загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше
частин  загальної  проблеми,  яким  присвячується  дана  стаття;
формулювання  цілей  статті  (постановка  завдання);  виклад  основного
матеріалу  дослідження  з  повним обґрунтуванням наукових  результатів;
висновки  з  даного  дослідження  і  перспективи  подальших  розвідок  у
даному напрямку.

Подається  примірник  тексту  статті,  підписаний  авторами,
надрукований на  папері  форматом А4,  а  також електронний варіант на
CD-ROM. Обов’язково подається:  рецензія доктора наук;  квитанція про
оплату, відомості про автора.

На  диску повинен  бути  1 файл  з  текстом  статті,  названий
прізвищем  автора  (Стаття_Прізвище),  файл  з  розширеною  англійською
анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, графіками тощо.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм,
праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті  необхідно  готувати  за  допомогою  текстового  редактора
Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 1,5,
розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відбивати її
зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід
уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі
питання…»,  «Проблеми…»,  «Шляхи…»,  в  яких  не  відбито  достатньою
мірою суть проблеми.

Анотації (українською,  російською  та  англійською)  набирати
курсивом  12 кеглем.  Виклад  матеріалу  в  анотації  має  бути  стислим  і
точним  (близько  50 слів).  Слід  застосовувати  синтаксичні  конструкції
безособового  речення,  наприклад:  «Досліджено…»,  «Розглянуто…»,
«Установлено…»  (наприклад,  «Досліджено  генетичні  мінливості…
Отримано задовільні результати…»).

Крім того, з метою формування англомовної веб-сторінки журналу
відповідно  до  вимог  МОНмолодьспорту  України  (Наказ  № 1111  від
17.10.2012 р.) подані  авторами  статті  повинні  супроводжуватися
розширеною англомовною анотацією, поданою окремим документом.
Анотація повинна містити 250-300 слів, об’єднаних у логічні речення (що
еквівалентно одній сторінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).
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Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) та ключові
слова англійською мовою (від  5 до 10 слів).  Треба надати професійний
переклад анотації  статті  англійською мовою (завірений печаткою бюро
перекладів або відділу кадрів підпис  викладача кафедри іноземних мов
вашого  ВНЗ).  Бажано  надати  цю  розширену  анотацію  українською
(російською) мовою.

Анотація  англійською  мовою  повинна  бути  структурованою
(слідувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити
загальних  слів);  оригінальною (не  може  бути калькою російськомовної
анотації);  змістовною (відображати основний зміст  статті  та  результати
досліджень).

Посилання в  тексті  подавати  тільки  у  квадратних  дужках,
наприклад  [1],  [1,  6].  Посилання  на  конкретні  сторінки  наводити після
номера джерела,  потім через кому сторінку (маленьке с.),  далі  її  номер
(наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер
через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Вісника
й обов’язково супроводжувати їх  посиланнями на  джерело і  конкретну
сторінку.

Не  робити  посторінкових  посилань,  а  подавати  їх  у  дужках
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки
мають супроводжуватися підрисунковими підписами,  а  таблиці  повинні
мати заголовки.

Рисунки виконувати  у  редакторі  Мicrosoft  Word  за  допомогою
функції  «Створити  рисунок»,  а  не  виконувати  рисунок  поверх  тексту.
Написи  на  рисунках  виконувати  засобами  Microsoft  Word  з  тим,  щоб
редактор мав  можливість  зробити в  них  необхідні  виправлення.  У разі
використання інших програм для створення рисунків надавати редакції на
кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – uncompressed)
або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати  у  редакторі  Мicrosoft  Word  за  допомогою
функції  «Додати таблицю».  Кожна таблиця повинна займати не більше
одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш ніж
12 кегль.

Формули у  статтях  по  всьому  тексту  набирати  у  формульному
редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори  мають  дотримуватися  правильної  галузевої  термінології
(див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між  цифрами  й  назвами  одиниць  (грошових,  метричних  тощо)

ставити нерозривний пробіл.
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Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочення
млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому
згадуванні.

Література,  що  приводиться  наприкінці  публікації,  повинна
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й бути
оформлена  відповідно  до  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  Номер  у  списку
літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список  використаних  джерел  повинен  містити  не  менше
10 посилань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Самоцитування – не
більше 30%.

Обов’язкова  наявність  списку  літератури  англійською мовою (не
виключає  списку  літератури  мовою  статті).  Літературу  не  обов’язково
перекладати  англійською  мовою.  Її  можна  транслітерувати.  Офіційна
транслітерація  українського  алфавіту  латиницею  регламентується
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  27  січня  2010  р.  №  55.
Офіційний трансліт онлайн –  http://translit.kh.ua/?passport.  Транслітерація
російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

Редакційна  колегія  залишає за  собою  право  на  редакційні
виправлення.
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