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ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ ТА МОЛОДІ 

ВЧЕНІ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених 
 

«НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ АГРАРНОГО 
СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ», 

 
яка відбудеться 22 жовтня 2020 року  

 

 
 

За результатами конференції буде виданий Збірник 
матеріалів конференції в електронному вигляді 

 
Тези доповідей надсилати в електронному вигляді на e-
mail: confadmzed@ukr.net  

не пізніше 20 жовтня 2020 року. 
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Контакти організаційного комітету: 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Мови конференції: українська, англійська  
Обсяг: до 3-х повних сторінок.  
Формат аркуша паперу – А4, орієнтація – книжкова. Поля: 
верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20 
мм.  
Шрифт: Times New Roman Cyr 14. Інтервал: 1,5. Абзац: 
1,25 см.  

Розміщення тексту: 
На початку тез зазначають УДК (вирівнювання по лівому 
краю, шрифт Times New Roman Cyr, 12 pt).  
З нового рядка ЗАГОЛОВОК – великими літерами 
(вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman Cyr, 
14 pt, напівжирним).  
Далі зазначають відомості про автора а саме: прізвище, 
ініціали студента, назва навчального закладу, країна, місто 
(Петренко І.В., студент(ка), Національний університет 
біоресурсів і природокористування України, Україна, 
Київ); прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання 
та посада наукового керівника, назва установи, країна, 
місто  (Клименко В.К., кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту 
та ЗЕД, НУБіП України, Україна, Київ).  
Текст тез – відповідно до вимог.  
Формули мають бути написані у програмі Equation Editor 
(цей редактор є внутрішнім редактором формул у 
Microsoft Word).  
Рисунки слід виконувати у редакторі Microsoft Word за 
допомогою функції "Створити рисунок", розташовувати їх 
по центру, шириною не більше 14 см без обтікання 
текстом. На кожну формулу, таблицю, рисунок чи графік 
потрібно робити посилання у тексті.  
Використання ілюстративних матеріалів повинно бути 
мінімальним. Всі рисунки групуються як єдиний об’єкт. 
Список використаних джерел – обов’язковий. 
Список літератури наводиться згідно встановлених вимог, 
шрифт Times New Roman, кегель – 12 одиничний  
інтервал. 
Посилання на використані джерела у квадратних 
дужках за номерром джерела у списку із заначенням 
сторінки [1, с.25-26]. 
Молоді науковці, які мають науковий ступінь, можуть 
подавати тези без наукового керівника. 
Тези, які будуть оформлені з порушенням вимог, не 
розглядатимуться. 


