
Правила оформлення статті для публікації в журналі Biotechnologia Acta 

Із повною версією правил оформлення статті для публікації Ви можете ознайомитися за 

посиланням https://cutt.ly/UKRcU9L 

Звертаємо Вашу увагу на деякі видозміни у правилах стосовно оформлення матеріалів нашої 

конференції для публікації в журналі: 

На електронну пошту Організаційного комітету конференції microbimconf2022@gmail.com 

надсилається повний текст статті виключно англійською мовою (куди входять 

структуроване резюме, таблиці / рисунки і підписи до них, розміщені по мірі згадування в 

тексті, а також перелік літератури). Наявність мінімального ілюстративного матеріалу є 

обов’язковою умовою. Цей файл слід назвати прізвищем першого автора (family_name.doc). 

Матеріали повинні бути подані у форматі, що підтримується Microsoft Word, книжкової 

орієнтації, шрифтом Times New Roman, 14 кегль, полуторний міжрядковий інтервал. 

Обсяг рукопису (до якого входять таблиці, список цитованої літератури, рисунки, підписи до 

рисунків) не повинен перевищувати — 10 тис. знаків, обсяг рисунків — 1/4 обсягу статті. 

Мінімальний обсяг статті – 4 тис. знаків. Сторінки повинні мати суцільну нумерацію, 

включаючи таблиці, список літератури, підписи до рисунків, абстракт тощо. Таблиці, рисунки 

і підписи до них слід розміщувати в порядку згадування їх у тексті. Вони повинні мати 

заголовок і порядковий номер. Примітки до таблиць розміщуються безпосередньо під ними. 

Не можна дублювати одні й ті самі результати в таблицях і на рисунках.  

Допустимі формати зображень: * .tiff, * .bmp, * .jpg (300 dpi). Підписи до рисунків не 

включаються в сам рисунок і подаються окремо. 

Для рівнянь використовуйте MathType або Microsoft Equation Editor 3.0 (рекомендований 

розмір шрифту 10,5, 8,5, 7,5, 14, 10). 

Структура статті  

При оформленні статей необхідно дотримуватися такої послідовності: 

• Титульна сторінка; 

•   Структуровані резюме;  

•   Текст статті; 

•   Подяки;  

•   Дані про фінансову підтримку; 

•   Список літератури 

Титульна сторінка: 

•    УДК; 

•    заголовок статті;  

•    автори: прізвища та ініціали всіх співавторів;  

•    назва та поштова адреса установи, в якій працює кожен автор; 

•    e-mail автора для листування. 

Структуроване резюме 

Резюме об'ємом до 1500 знаків з пробілами містить:  

https://cutt.ly/UKRcU9L


•    заголовок статті;  

•    прізвища та ініціали всіх співавторів; 

•  текст абстракту повинен бути структурованим і обов'язково містити слова Мета, Методи, 

Результати, Висновки; 

•    ключові слова не більше десяти. 

Текст статті  

 У статтях мають бути такі розділи (заголовки): вступ (без назви); матеріали і методи; 

результати та обговорення; висновки.  

У вступі обґрунтовується актуальність та формулюється мета дослідження.  

Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вони 

відрізняються новизною або являють інтерес з точки зору цієї роботи. На загальновідомі 

методи досить дати посилання на публікації.  

Усі кількісні дані потребують статистичної обробки. Результати слід подавати у відповідних 

таблицах і рисунках. Достовірність даних відзначається наступним чином: * - Р <0,05. 

Латинські назви роду і виду організмів потрібно виділяти курсивом. При першому згадуванні 

наводиться повна видова назва (бажано із зазначенням автора таксонів), а при повторному – 

найменування роду можна привести скорочено однією буквою, якщо не йдеться про види, що 

відносяться до різних родів з однаковою першою літерою. Тоді використовують скорочення з 

декількох літер, наприклад Staph. аureus, Str. lactis. Латинські назви таксонів наводяться 

відповідно до сучасної систематики. Необхідно використовувати тільки загальноприйняті 

скорочення назв заходів, фізичних, хімічних і математичних величин і термінів, усі інші 

скорочення потрібно розшифровувати. Не варто наводити скорочення (крім загальновідомих) 

у таблицях і в підписах до рисунків. 

Обговорення завершується формулюванням основного висновку, в якому потрібно дати 

конкретну відповідь на питання, поставлене у вступі. У кінці статті висловлюється подяка 

приватним особам, співробітникам установ і фондів, які сприяли проведенню досліджень і 

підготовці статті, а також вказуються джерела фінансування роботи. 

Висновки (без назви) можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, 

описаними в статті.  

Дані про фінансову підтримку  

Дати коротку інформацію про джерело фінансування роботи, щоб уникнути конфлікту 

інтересів.  

Список літератури 

Література (References) наводиться в порядку цитування джерел у тексті і позначається 

цифрами у квадратних дужках. Використання гіперпосилань у списку літератури не 

допускається. Оскільки журнал прийнято для індексування міжнародними базами даних, 

список літератури подається англійською мовою.  

Посилання, написані кирилицею, наводяться в романському (латинському) алфавіті. Прізвища 

авторів, назви журналів подаються згідно з однією з міжнародних систем транслітерації. Назви 

статей в посиланнях обов’язково перекладаються на англійську мову.  

Приклади оформлення списку літератури див. за посиланням https://cutt.ly/hKSALKJ  

https://cutt.ly/hKSALKJ
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Редакційна рада має право відмовити у публікації рукописів, що містять раніше 

опубліковані дані, а також матеріали, які не відповідають фаху журналу, або матеріали 

досліджень, що були проведені з порушенням етичних норм. Оформлення статті без 

дотримання правил журналу може також бути причиною відмови у публікації.    

   

Зразок оформлення статті за матеріалами конференції можна також переглянути за 

посиланням: http://biotechnology.kiev.ua/images/2_2022/bekal_2_2022.pdf  
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