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АНОТАЦІЯ (5 сторінок) 

Пірич А. В. Вихідний матеріал пшениці м’якої озимої при селекції на 

морозостійкість в Правобережному Лісостепу України. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 06.01.05 – «Селекція і насінництво» (сільськогосподарські 

науки). – Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, Київ; Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла 

НААН, 2019. 

У змісті анотації відображають актуальність теми, уперше встановлено, 

що удосконалено та набуло подальшого розвитку, теоретичне обґрунтування 

та вперше встановлено, а також результати впровадження досліджень  

Ключові слова: (не менше шести) 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

У списку публікацій здобувача вказують: Наукові праці, у яких 

опубліковані основні результати дисертації; Статті в наукових фахових 

виданнях; Статті в наукометричних базах Scopus і Web of Science; Наукові 

праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації; Наукові праці, які 

додатково відображають результати дисертації. Нумерують по порядку.  

ЗМІСТ 

(Зазначають: Анотація, Вступ, номер і назву розділу) 

 

ВСТУП 

Вступ має відображати: Актуальність теми. Зв’язок роботи з науковими 

програмами. Мета і задачі досліджень. Об’єкт дослідження. Предмет 

дослідження. Базова термінологія досліджень. Методи досліджень. 

РОЗДІЛ 1 – РОЗДІЛ 5 

 



ВИСНОВКИ 

(Кількість висновків залежить від кількості зазначених у змісті 

розділів). 

 

Правила оформлення  

1. Обсяг становить 25 сторінок при оформленні за допомогою 

комп'ютерної техніки з використанням текстового редактора Word: шрифт 

Times New Roman, розмір шрифту – 14 рt 

2. Папір формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкового інтервалу 

3. Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не 

менше 20 - 25 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - 

не менше 20 мм 

 

 


