
Вимоги до оформлення тез доповідей 
 

ЗЗААГГААЛЛЬЬННАА  ІІННФФООРРММААЦЦІІЯЯ::  

 Подача тез здійснюється на e-mail: o_zem@ukr.net  

 Останній день подачі матеріалів: 31 жовтня, 2018 р. 23:59:59 EEST  

 Авторам необхідно зареєструватися за он-лайн формою до 19 жовтня 2018 р., інакше 

матеріали не будуть включені до програми конференції.  

  
 

ССТТРРУУККТТУУРРАА  РРУУККООППИИССУУ::  

 

Рукописи подаються українською, російською або англійською мовою в одному примірнику в 

електронному вигляді на електронну адресу o_zem@ukr.net  

До листа треба прикріпити файл зі статтею (назва файлу oz2018_прізвище автора латиницею): 

• УДК, відомості про авторів, анотація (мовою статті та переклад англійською), текст статті з 

таблицями, рисунками, списком літератури 

 

шифр УДК – вирівнювання по лівому краю; 

відомості про авторів – ініціали, прізвище, науковий ступінь, (в дужках організація, місто) – кегль 14, 

курсив, вирівнювання по правому краю; 

назва доповіді (повинна бути стислою і відповідати тематиціі конференції) – кегль 14, жирний, 

вирівнювання по лівому краю, всі букви великі, без переносу частин слів; 

анотація – кегль 14, курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу, відступи – 30 мм, обсяг не 

більше 5 рядків; 

текст доповіді – Times New Roman, кегль 14, відступ першого рядка абзацу 10 мм, вирівнювання по 

ширині; підписи до рисунків, тематичні заголовки таблиць – кегль 8, вирівнювання по центру; 

нумерація таблиць – кегль 8, курсив, вирівнювання по правому краю; формули – вбудований 

редактор формул із використанням таких стилів: Text, Function, Variable, Number – Times New Roman. 

висновки – назва – кегль 14, напівжирним, окремим підрозділом; 

список використаної літератури – кегль 12, напівжирним. 

 

ККРРИИТТЕЕРРІІЇЇ  ВВІІДДББООРРУУ  

Надіслані матеріали будуть розглядатися і оцінюватися членами Оргкомітету. Першочергові 

критерії оцінки матеріалів – наукова цінність та практичність, відповідність до тематики 

конференції. Оцінка та рецензування матеріалів буде здійснюватися після 19 жовтня 2018 р. 

Результати будуть повідомлені до 1 листопада 2018 р.  

ППУУББЛЛІІККААЦЦІІЯЯ  

Матеріали будуть розміщені в збірнику тез доповідей та програмі конференції. Друкована версія 

збірнику тез доповідей буде надана учасникам конференції безпосередньо під час 

конференції. Електронна версія збірнику тез доповідей буде доступна он-лайн на офіційному 

сайті НУБіП України.  

ККООННТТААККТТИИ  

Питання і пропозиції просимо надсилати Гунько Людмилі Анатоліївні  o_zem@ukr.net 
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