
ШАНОВНІ КОЛЕГИ, МОЛОДІ ВЧЕНІ, АCПІРАНТИ, СТУДЕНТИ! 

 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
продовжує  набір тез для формування електронного збірника за результатами міжнародної 

наукової конференції, присвяченої всесвітньому дню ґрунтів «Soils, where food begins». 

 

Тематика збірника 

1. Моніторинг родючості ґрунтів – методологія і проблеми 

2. Сучасні методи і технології у ґрунтознавстві і землеробстві 

3. Агро- і природні фітоценози та родючість ґрунту 

4. Агроекологічні проблеми використання ґрунтового покриву  

5. Оптимізація використання земель у комплексному просторовому плануванні 

територій громад  

6. Удосконалення системи підготовки фахівців для аграрного виробництва 

 
Кінцевий термін подання матеріалів – 26 січня 2023 року.  

Публікація тез безкоштовна.  

Матеріали конференції будуть розміщені в репозитарії ЗВО «ПДУ» у відкритому доступі. 
 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ  

Приймаються матеріали українською, англійською, польською мовами. Назва файлу – 

прізвище доповідача латиницею та номер теми, до якої відноситься доповідь, за взірцем: 

Petrenko3_Tezy.. Надсилати тези на адресу: wastep@meta.ua  

Структура тез:  

1) УДК  

2) Назва  

3) Прізвища та ініціали авторів  

4) E-mail автора 

5) Назви установ, в яких працюють автори  

6) Основний текст (вступ, мета досліджень, результати досліджень, висновки, література)  

Вимоги щодо оформлення 

1. Формат – А4, текстовий редактор MS Word. Міжрядковий інтервал – 1,0, абзац – 1,25 

см, вирівнювання тексту по ширині. Всі поля – 2 см. Шрифт – Times New Roman, кегль 

(розмір) – 14. Сторінки не нумерують. 

2. Назва матеріалів конференції – великими напівжирними літерами, по центру; нижче, 

через один рядок, по центру – прізвище, ініціали автора (напівжирним), науковий ступінь, 

вчене звання, нижче, на наступному рядку, – назва установи і місто. 

3. Нижче, через один рядок – текст. 

5. Посилання на літературні джерела у тексті у дужках [1] в кінці речення. 

6. У кінці тексту, через один рядок (інтервал), наводиться література (напівжирним, по 

центру). Кількість літературних джерел – 3-5. Бібліографічний список - в порядку згадування 

літературних джерел в тексті. Оформлення – згідно ДСТУ 8302:2015. 

7. 3аборонені автоматичні переноси, автоматична нумерація списку літератури, абзаци 

пробілами. 

8. Використання ілюстративних матеріалів, формул повинно бути мінімальним. 

Формули, рисунки та ілюстрації оформляються на комп’ютері. Сканований та некоректно 

оформлений графічний матеріал не допускається. Орієнтація таблиць та рисунків – книжна. 

9. Графіки, таблиці розміщують в тексті та нумерують послідовно, за порядком їх 

згадування, на них роблять посилання в дужках: (рис. 1), (табл.1). 

10. Обсяг надісланих матеріалів – 2-4 сторінки. 

11. Редагуватись матеріали не будуть, автори несуть повну відповідальність за якість тез 

та їх оформлення.    

 

Контактна особа: Вахняк Василь Степанович, e-mail: wastep@meta.ua; тел.: 067 3677223. 
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