
Додаток 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Збалансований 

розвиток агроекосистем України: сучасний погляд та інновації» 

 
1. Вимоги до оформлення тез: обсяг тез 2-3 сторінки. Матеріали мають 

містити відомості про актуальність дослідження, основні результати, 

завершуватися коротким узагальнюючим висновком без повторювань уже 

викладеного матеріалу.  

Перенесення слів (зокрема й автоматичне) не допускається.  

Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, з чітким 

формулюванням та відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без 

граматичних і стилістичних помилок. 

Матеріали подають у текстовому редакторі Microsoft Word (2003-2007) з 

розширенням *.doc, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А4 (240×297 

мм), поля – 2 см з усіх сторін. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14 pt; інтервал – 1,0, 

величина абзацного відступу – 1 см.  

2. Вимоги до ілюстративних матеріалів: графічний матеріал виконують у 

доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків застосовують 

гарнітуру Times New Roman, 12 кегль, інтервал між рядками – 1, чорно-біла гама, 

розміщення легенди – унизу рисунку.  

Під рисунками слід вказувати джерело (посилання на бібліографічний список 

[ 2 ], або [авторська розробка]. 

Не допускаються скановані (сфотографовані), незгруповані або кольорові 

рисунки. Використання ілюстративних матеріалів, формул у тезах має бути 

мінімальним. Формат лише книжний. 
3. Вимоги до таблиць: гарнітура – Times New Roman, розмір (кегль) – 12 pt; 

інтервал – 1,0. Таблиці мають містити заголовок і номер арабськими цифрами (у 

рядок із заголовком). Формат таблиць лише книжний. Ширина таблиць не 

повинна перевищувати ширину тексту. Не допускаються скановані й  великі за 

обсягом таблиці.   

4. Вимоги до формул: математичні формули виконують у Microsoft Word 

(2007). Для формул використовується редактор Microsoft Equation3.0. 

5. Вимоги до бібліографічного списку: посилання на джерела в тексті 

подають у квадратних дужках [1, с. 2]. Бібліографічний опис літературних джерел 

оформлюють згідно з ДСТУ 8302:2015. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 12 pt; 

інтервал – 1,0. 

 

 

Кількість співавторів – не більше трьох осіб.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДЛЯ 

ФІТОФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ 

 

Усе частіше споживачі віддають перевагу лікам, виготовленим на основі 

натуральної сировини. Для забезпечення фармацевтичної промисловості 

достатньою кількістю рослинного матеріалу необхідно постійно збільшувати 

обсяги заготівлі лікарських рослин. Якість такої продукції повинна 

відповідати певним вимогам: не містити домішок, не бути пошкодженою 

шкідниками чи грибковими захворюваннями [1]. 
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УВАГА! 

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити тези 

низької якості та невідредаговані від включення до збірника матеріалів 

конференції.  

 

Тези і реєстраційна анкета в електронному варіанті мають бути 

розміщені в окремих файлах, а в імені файлу вказується прізвище першого 

автора.  

Відповідальність за зміст публікації несуть автори!!! 

 

Контактні телефони відповідального виконавця: 

+380663886477 Гордєєва Олена Федорівна,  

+380992814872 Ласло Оксана Олександрівна 

 

ЗАЗДАЛЕГІДЬ ДЯКУЄМО ВАМ ЗА СПІВПРАЦЮ! 

http://www.rjm.ru/files/files3/v_2015_4/rjm_3_15.pdf

