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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Діалог культур: Україна – Греція: культурна політика XXI ст. в європейській ретроспективі», що 

відбудеться 22–23 вересня 2016 р. у м. Києві. 
 

Місце проведення: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

гуманітарно-педагогічний факультет, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, корпус 1, ауд. 69. 
 

Адреса оргкомітету: 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, гуманітарно-

педагогічний факультет, м. Київ, вул. Героїв Оборони, корпус 15, ауд.204. 
 

Контактні особи   

– Терещенко-Кайдан Лілія Володимирівна 

тел.: +38 067 87-99-639, +38 063 18-69-628, +38 050 94-85-416 

е-mail: lilijatereshenko@rambler.ru, sacra28@ukr.net (з позначкою «конференція») 

 Сидоренко Ірина Григорівна 

тел.: +38 067 69 88 859 

е-mail: limans@i.ua (з позначкою «конференція») 
 

Тематика конференції охоплює широке коло проблем: 

- Греція і слов’янський світ: історико-культурні взаємовпливи; 

- діалог культур Візантія–Греція–Україна: теологія, історія, література; 

- Монастирі Афону та Україна: взаємовідносини, традиції, культурна спадщина; 

- українсько-грецький мовно-літературний простір; 

- грецька діаспора в Україні та українська діаспора в Греції; 

- психолого-педагогічні та філософські дослідження в сучасному науковому дискурсі України і 

Греції; 

- актуальні питання культурології і мистецтвознавства: історичний вимір та сучасний стан.  

Робочі мови конференції: українська, грецька, англійська. 
 

Орієнтовна програма роботи 

22 вересня 2016 р. 

10.00 – Відкриття конференції 

10.30 – Пленарне засідання 

13.00 – Робота в секціях 

23 вересня 2016 р. 

11.00 – Робота в секціях 

15.00 – Круглий стіл 

17.00 – Прийняття рекомендацій. 

Під час роботи Міжнародної науково-практичної конференції буде проведено концерт 

грецької та української музики й танцю, книжкова виставка "Історія, культура, мистецтво Греції", 

а також організовано екскурсії до Києво-Печерського історико-культурного заповідника. 
 

Для участі у Міжнародній науково-практичній конференції необхідно 

до 01 липня 2016 року подати: 

 письмову заявку на адресу Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ, вул. Героїв Оборони, корпус 15, ауд.237, а також на 

електронні адреси lilijatereshenko@rambler.ru, limans@i.ua, (з позначкою «конференція»), в якій 

зазначити тему доповіді, відомості про автора (прізвище, ім'я та по-батькові, місце роботи або 

навчання, посаду, науковий ступінь, вчене та почесне звання (в разі наявності), телефони, факс, е-

mаіl;  
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 тези доповіді;  

 статтю (обсяг 8−10 стор., в електронному вигляді та один роздрукований примірник 

тексту), оформлену згідно з вимогами МОН України; 

 копію квитанції про оплату оргвнеску та оплату публікації статті з розрахунку 35 грн за 

одну сторінку. 

 Взірець оформлення заявки 

ХАРЧЕНКО Світлана Василівна, заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат філологічних наук, 

доцент, м. Київ, Україна. 

Мовна політика в Україні та Греції в другій половині ХХ століття 

тел.: +38 067 78-76-840 

 е-mail: lucynka@ukr.net 

Особисту участь планую / не планую 

Потреба в готелі є / немає 

Взірець оформлення заявки  

(для магістрів, студентів) 
 

ЮЗЛЕНКО Марина Вікторівна, студентка магістратури гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Відображення діалогу культур Візантія – Греція – Україна в українському мистецтві 

Науковий керівник – ТЕРЕЩЕНКО-КАЙДАН Лілія Володимирівна, кандидат 

мистецтвознавства, доктор філософії (PhD), докторант, професор Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

тел.: +38 067 11-11-111 (Юзленко М.) 

 е-mail: juzlenko@ukr.net Юзленко М. 
 

До початку роботи міжнародної науково-практичної конференції планується 

видання збірки тез. 

Тези доповідей (до 3 сторінок) необхідно в електронному та паперовому варіантах 

подати до Оргкомітету до 20 липня 2016 р., надіславши на дві електронні пошти:  

lilijatereshenko@rambler.ru, limans@i.ua. 

 

Вимоги до оформлення тез та доповідей 

1. Мова – українська, англійська, грецька. 

2. У верхньому лівому куті  УДК. 

3. У верхньому правому куті (навпроти УДК) – прізвище, ім'я, по-батькові грубим 

курсивом, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), країна 

(курсив). Через рядок – грубим шрифтом назва тез великими літерами посередині рядка. 

4. Електронний варіант тез виконують у редакторі Word for Windows 6.0 

(формат *.doc) і вище, шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14. Поля: по периметру 

– 20 мм; міжрядковий інтервал – 1,5; формат паперу А 4; абзац – відступ 1,25 (не 

використовувати пропуски й Таb). Потрібно чітко розмежовувати тире (–) і дефіс (-), 

використовувати нормативні лапки (« ») та апостроф (’), між іменем і прізвищем ставити 

нерозривний проміжок (одночасне натискання клавіш пуск), зазначати в роботі лише ім'я і 

прізвище того, на кого зроблено покликання, наприклад, М. Сергієнко. 

5. Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додають окремим 

файлом (підпис: мал. 1, таб. 1) у форматі *.doc. 

6. Аспіранти подають свої матеріали з рецензією наукового керівника. 
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Подані до друку статті будуть опубліковані в одному із видань Національного 

університету біоресурсів і природокористування України: 

1. «Науковий вісник Національного університету біоресурсів 

і природокористування України. Філологічні науки». Фахове видання 

з філологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 

№ 241)) входить до науко метричних баз Index Copernicus, Science Index (РІНЦ); 

Academic Resourse Index. ResearchBib; BASE; Polska Bibliografia Naukowa; Google 

Scholar; Electronic Journals Library; Journal Index.net та інші. Має імпакт-фактор в 

Index Copernicus. Серійний номер електронного видання в міжнародному центрі, 

Париж, Франція: ISSN 2410-9401; та серійний номер друкованого видання: ISSN 

2413-5305). 

2. «Науковий вісник Національного університету біоресурсів 

і природокористування України. Серія: Педагогіка. Психологія. Філососфія» 

(Фахове видання з педагогічних наук 12.05.2015 від 12.05.2015 № 528). Входить до 

наукометричних баз Science Index (РІНЦ); Academic Resourse Index. ResearchBib; 

BASE; Polska Bibliografia Naukowa; Google Scholar; Jifactor.  Серійний номер 

електронного видання ISSN 2413-5321 

3. «Науковий вісник Національного університету біоресурсів 

і природокористування України. «Гуманітарні студії». 

4. «Вісник аграрної історії» (фахове видання з історичних наук, наказ МОН 

України від 29.12.2014 № 1528) 

 

Витрати, пов'язані з участю у міжнародній науково-практичній конференції 

(проїзд, проживання, харчування), беруть на себе учасники. 

 

Організаційний внесок покриває участь у заходах конференції, інформаційний 

пакет учасника і становить –150 грн.(для учасників з України та країн СНД).  

Одноосібні матеріали докторів наук (тези) друкуються безкоштовно. 

 

Оргвнесок потрібно перерахувати за такими банківськими реквізитами:  

На картковий рахунок у ПриватБанку 5168 7556 3171 0437 (Михнюк Сергій 

Вікторович) 

Призначення платежу: участь у міжнародній конференції «УкраїнаГреція» 

 

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення публікації до друку, про 

що автору буде повідомлено окремо. 

 

Рукописи не рецензуємо і не повертаємо. 

 

 

Оргкомітет 



ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ 

 

Подані до друку статті будуть опубліковані в одному із видань 

Національного університету біоресурсів і природокористування України: 

1. «Науковий вісник Національного університету біоресурсів 

і природокористування України. Філологічні науки». Фахове видання 

з філологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 

№ 241)) входить до науко метричних баз Index Copernicus, Science Index (РІНЦ); 

Academic Resourse Index. ResearchBib; BASE; Polska Bibliografia Naukowa; 

Google Scholar; Electronic Journals Library; Journal Index.net та інші. Має імпакт-

фактор в Index Copernicus. Серійний номер електронного видання 

в міжнародному центрі, Париж, Франція: ISSN 2410-9401; та серійний номер 

друкованого видання: ISSN 2413-5305). 

2. «Науковий вісник Національного університету біоресурсів 

і природокористування України. Серія: Педагогіка. Психологія. Філососфія» 

(Фахове видання з педагогічних наук 12.05.2015 від 12.05.2015 № 528). Входить 

до наукометричних баз Science Index (РІНЦ); Academic Resourse Index. 

ResearchBib; BASE; Polska Bibliografia Naukowa; Google Scholar; Jifactor.  

Серійний номер електронного видання ISSN 2413-5321 

3. «Науковий вісник Національного університету біоресурсів 

і природокористування України. «Гуманітарні студії». 

4. «Вісник аграрної історії» (фахове видання з історичних наук, наказ МОН 

України від 29.12.2014 № 1528) 

 

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ЩОДО ПУБЛІКАЦІЙ 

Редакційна колегія фахового видання «Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Cерія: Філологічні 

науки» у своїй роботі керується нормами законодавства України у сфері освіти, 

наукової діяльності та інтелектуальної власності. 

Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей 

перед публікацією є: 

– перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення 

згідно з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти 

у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання»; ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Реферат и аннотация. Общие 

требования»; ДСТУ 3582-2013 «Скорочення слів в українській мові 

у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»; 

– здійснення редколегією внутрішнього рецензування статей та організація 

зовнішнього (пп. 2.10, 2.11 Наказу МОН України від 17 жовтня 2012 року 

№ 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових 

видань України»); 

– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову 

і науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право 



і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника»). 

 

До збірника приймаються статті проблемно-постановного, 

узагальнювального та методичного характеру, що в них висвітлюють результати 

наукових досліджень зі статистичною обробкою даних, що мають теоретичне 

і практичне значення, і раніше не публікувались. 

Автори несуть відповідальність за оригінальність (плагіат) тексту 

наукової статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних 

назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не 

містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. 

Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою 

внесення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист 

персональних даних» від 01.06.2010 р. Редакція збірника гарантує, що особисті 

дані, окрім тих, що їх публічно подають у статті, будуть використовуватись 

тільки для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись 

і передаватись стороннім особам. 

Автори, що є здобувачами наукового ступеня кандидата наук, аспіранти 

та магістри повинні вказати свого наукового керівника. 

 

ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ 

1. До розгляду приймаються наукові статті обсягом 6-12 сторінок тексту, 

формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, 

міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, 

абзац – 1 см (лише для основного тексту анотацій і статті). 

2. Структура наукової статті: 

Рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – грубий 

(напівжирний)). Визначити код УДК ви можете за цим посиланням: 

http://teacode.com/online/udc/ 

Рядок 3 – назва наукової статті (вирівнювання по центру, шрифт – 

напівжирний, великі літери); 
Рядок 4 – ініціали та прізвище  автора (співавторів, шрифт – 

напівжирний); науковий ступінь і вчене звання, місце роботи (повна назва  

структурного  підрозділу, шрифт – грубий (напівжирний) курсив), кожен 

співавтор зазначає інформацію про себе з нового рядка, вирівнювання по 

центру; 

Рядок 5 – електронна адреса автора/авторів; 

Рядок 6 – анотація (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал –  1). 

Обсяг анотації повинен бути не менше 150 слів; 

До публікації приймають рукописи з максимально конкретизованими 

анотаціями. Анотація повинна містити основні висновки роботи та результати 

роботи. Композиційно анотація може бути збудована за принципом IMRAD 

(Introduction, Methods, Results and Discussion): 

http://teacode.com/online/udc/


 актуальність – актуальність дослідження; 

 мета – мета і завдання дослідження; 

 результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження; 

 перспективи – інформація про те, як отриманий результат 

співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, 

напрями подальшої роботи, складності. 

Рядок 7 – ключові слова (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий 

інтервал – 1; словосполучення використовуються для пошуку статті 

в електронних базах), вони повинні бути лаконічними, відображати зміст 

і специфіку рукопису. 

Рядок 8 – початок тексту наукової статті. Текст статті повинен містити 

такі елементи: 

Актуальність, де висвітлюють важливість дослідження, наявні проблеми 

та напрями їх вирішення в контексті поставлених наукових завдань; вказують 

невирішені частини проблеми. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, де подають короткий аналіз 

результатів досліджень науковців з тематики наукової статті. 

Мета дослідження, де вказують мета і завдання наукового дослідження. 
Матеріали і методи дослідження, де висвітлюються основні методи 

і прийоми, застосовані у науковій статті. 

Результати дослідження та їх обговорення, де висвітлюються основні 

отримані результати дослідження, подані у науковій статті (за потреби). 

Висновки і перспективи, де подають конкретні висновки за 

результатами дослідження та перспективи подальших розробок. 

 

У кінці наукової статті подають Список літератури (не менше 8-ми 

джерел) у порядку згадування або у алфавітному порядку (кегль шрифту – 14, 

міжрядковий інтервал – 1). Список використаних джерел оформляють за 

міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Покликання на літературні 

джерела в тексті наукової статті потрібно подавати в квадратних дужках [1, 

с. 56; 7, с. 45–51]. 

Після цього подають список використаних джерел англійською мовою 

(References), який формується за міжнародним стандартом АРА 

(використовуватиметься під час розташування рукописів у зарубіжних 

базах). Цей стандарт використовують у США як стандарт оформлення статті 

(в тому числі і бібліографічного списку), прийнятий АРА (Американська 

психологічна асоціація) та Є МІЖНАРОДНИМ. Для полегшення під час 

оформлення джерел за цим стандартом рекомендуємо користуватись 

покликанням http://www.slovnyk.ua/services/translit.php. Транслітерацію 

українських символів необхідно здійснювати у відповідності з Постановою 

КМУ від 27 січня 2010 р. № 55, а російських – згідно системи BGN/PCGN. 

Нижче наведено приклади оформлення різних типів джерел за пропонованими 

стандартами. 

 

http://www.slovnyk.ua/services/translit.php.


Текст 

Після списку літератури подають анотації російською та англійською 

мовами, що містить тему, ініціали і прізвище автора, власне анотацію та 

ключові слова, а також реферат (Abstract) статті англійською мовою обсягом 

до 3 сторінок тексту. Якщо стаття написана англійською мовою, розширена 

анотація не потрібна. 

 

Текст потрібно друкувати без переносів. 

Ілюстративний матеріал друкується курсивом, аналізовані одиниці в 

ілюстрованих реченнях – грубим курсивом. Скорочення на зразок т. п., т. д., XVI 

ст., ініціали при прізвищах (напр., І. Вихованець), указівки на сторінки (с. 34), 

назви населених пунктів (м. Київ, с. Іванівка)  через нерозривний проміжок 

(одночасне натискання клавіш Shift+Ctrl+ проміжок). 

Якщо стаття містить шрифти, відмінні від Times New Roman, необхідно 

подати їх окремо в електронному вигляді.  

Копії таблиць, схем, малюнків, карт (обов’язкова електронна версія) 

необхідно записати окремими файлами у форматі RTF.  

Табличний та графічний матеріал може бути лише книжкового формату. 

Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується зліва перед назвою 

таблиці. Назва таблиці подається над таблицею (кегль шрифту – 14, грубий 

(напівжирний), міжрядковий інтервал – 1,5, розміщення по ширині). Текст 

таблиці подається гарнітурою Times New Roman (кегль шрифту – 12, 

міжрядковий інтервал – 1). Ширина таблиць не більше 10,6 см. Кількість таблиць, 

схем, малюнків – не більше ніж 2. 

Таблиця 1 

Назва таблиці 

Строк сівби Сходи Квітування Урожайність, 

ц/га уражено 

рослин 

розвиток 

хвороби 

уражено 

рослин 

розвиток 

хвороби 

Перша 

декада 

квітня 

45 14,8 89 40,3 27,2 

 

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом і згрупованим; мати 

номер і назву, що вказується поза об’єктом (кегль шрифту – 14, напівжирний, 

міжрядковий інтервал – 1, розміщення по ширині). Розташування рисунку має 

бути в тексті. Рисунки повинні бути контрастними,чорно-білими або 

кольоровими. Графічні матеріали не повинні бути сканованими. 

 

 

Рис. 1. Назва рисунку 

Текст Текст 



Потрібно розмежовувати тире і дефіс. 

 

Бібліографічні покликання в тексті беруться у квадратні дужки. Перша 

цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер 

джерела та номер сторінки розділяються комою, номери джерел – крапкою 

з комою. Напр.: [1], [2, с. 54], [3, с. 25; 4, с. 189–217]. 

Лапки  «...»; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: 

«“...”»,поняття, семи – в одинарних лапках (‘ ’). 

У кінці першої сторінки, під короткою рискою, ставиться знак авторського 

права, ініціали, прізвища авторів, рік (шрифт курсив 12 Times New Roman). 

© С.М.Тронь, 2016 

Примітки, список умовних скорочень подавати в кінці статті. 

Матеріали подавати в електронному вигляді (на диску) в редакторі 

Microsoft Word форматі *.rtf. разом із роздрукованим примірником (аркуш 

формату А-4).  

Сторінки рукопису нумерують олівцем на звороті.  

В окремому файлі у форматі *.rtf подаються відомості про автора (див. 

додаток).   

Автори без наукового ступеня повинні надати рецензію наукового 

керівника або витяг із засідання кафедри з рекомендацією до друку. 

Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським 

шрифтом, наприклад, stattya_Aristova; vidomosti_Aristova; recenziya_Aristova; 

kvitanciya_ Aristova. 

Статтю підписує автор і подає до редакційної колегії (відповідальному за 

випуск збірника), надсилаючи на електронну адресу olena14babenko@ukr.net  

 

Остаточне рішення про публікацію ухвалює редколегія, яка також 

залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і 

відхилення наукових статей. 

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог щодо 

порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає. 

Адреса для листування: 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

вул. Генерала Родімцева, 19, корп. 1, каб. 22. 

м. Київ 

03041 

Тел.: 063-529-25-35, 044-527-85-95 (в робочі дні з 9.30 до 17.00) 

Еmail: olena14babenko@ukr.net 

 

Набір статей триває до 15 березня/ 15 жовтня 

Орієнтовний термін виходу видання – травень/червень; листопад/грудень. 



Основні вимоги до Abstract 

Основні цілі та завдання авторського резюме 

Авторське резюме (Abstract) є коротким викладом більшої за обсягом роботи, що  

має науковий характер. Авторське резюме може бути опубліковане самостійно, у 

відриві від основного тексту, а отже, повинне бути зрозумілим без звертання до 

самої публікації. 

Авторське резюме англійською мовою (Abstract) буде розміщене в англомовному 

блоці інформації про статтю; його завантажують на англомовній версії сайту журналу і 

подають для закордонних реферативних баз даних та аналітичних систем (індексів 

цитування). 

Авторське резюме українською (російською) мовою є основою для підготовки 

авторського резюме англійською мовою, але англомовне резюме має бути більшим за 

обсягом і не повторювати українську анотацію. Abstract – це фактично стислий 

виклад статті англійською мовою, її реферування. 

Структура і зміст авторського резюме (від 2500 до 5000 тис. знаків) 

ПІБ 

Назва статті 

 Проблема - Introduction  

 Мета – Purpose  

 Методи дослідження – Methods (за потреби) 

 Основні результати дослідження – Results  

 Наукова новизна результатів дослідження – Originality 

 Висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion 

Методологію доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вона містить 

новизну і становить інтерес з погляду представленої статті. 

Результати роботи треба описувати точно й інформативно. Наводити основні 

теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв’язки і 

закономірності. Надавати перевагу новим результатам, важливим відкриттям, 

висновкам, що спростовують наявні теорії, а також свідченням, що, на думку автора, 

мають практичне значення. 

У висновках можуть бути викладені рекомендації, оцінки, пропозиції, гіпотези, 

описані в статті. 

Відомості, подані в назві статті, не слід повторювати в тексті авторського резюме. 

Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає..."). 

Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше 

опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводять. 

У тексті авторського резюме слід вживати прості синтаксичні конструкції, 

властиві мові наукових документів; варто застосовувати ключові слова з тексту статті. 

Текст авторського резюме має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної 

інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань. 

Скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у 

виняткових  випадках.  

Авторське резюме (Abstract) має бути написане якісною англійською мовою. 
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0 

 
стандарт АРА 
Zimmermann, H.-J. (1996). Fuzzy Set Theory – and Its Applications, 315. doi:10.1007/978-94-015-

8702-0 

 
• Статті з журналів: 
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