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Миколаївський національний аграрний університет запрошує Вас взяти
участь у роботі І-ї Міжнародної студентської наукової конференції “Молодь,
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господарську діяльність підприємств (відповідальний секретар – Волосюк
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секретар – Біліченко Олександр Степанович, тел. +380 (066) 980-25-92,
Bilichenko77@ukr.net).
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iryna_ksonzhyk@meta.ua).
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УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
Конференція відбудеться на базі Миколаївського національного
аграрного університету (м. Миколаїв, Україна)
Робочі мови конференції: українська, білоруська, молдавська, латвійська,
литовська, румунська, польська, англійська, російська.
Форми участі в конференції: дистаційна.
Для участі у роботі конференції необхідно до 25 вересня 2017 року
включно надіслати на електронну адресу секції:
 заявку щодо участі у конференції;
 тези доповіді.
Файли
повинні
мати
назву
за
наступним
прикладом:
zayavka_Kovalenko.rtf, tezy_Kovalenko.rtf.

СТРУКТУРА І ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
1. Праворуч: прізвище, ім’я по-батькові автора (жирним), науковий
ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де навчається або працює
автор, місто, країна, електронна адреса авторів.
2. Через один інтервал назва доповіді посередині рядка (жирним).
3. Через один інтервал курсивом текст анотації українською мовою
шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 12 пт; міжрядковий інтервал –
одинарний.
4. Через один інтервал текст доповіді.
5. Загальні параметри сторінки – Microsoft Word, формат – А4; Поля
зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см; Шрифт – Times New Roman. Розмір
шрифту – 14 пт; Міжрядковий інтервал – полуторний.
6. Використання ілюстративних матеріалів і формул в тезах повинно
бути мінімальним.
7. Зміст таблиць виконується шрифтом Times New Roman, розмір
шрифту – 12 пт; міжрядковий інтервал – одинарний. На всі рисунки й таблиці
давати посилання в тексті. Усі рисунки мають супроводжуватися
підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.
8. Рисунки слід виконувати у редакторі Мicrosoft Word 7.0 за допомогою
функції “Створити рисунок”, а не виконувати рисунок поверх тексту. Написи на
рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав
можливість зробити в них необхідні виправлення.
Рисунки слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони
згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути
посилання у роботі.
Якщо ілюстрації створені не автором роботи, то, подаючи їх, треба
дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розташовують під ілюстрацією після
пояснювальних даних (підрисункового тексту).
Ілюстрація позначається словом “Рисунок_”, яке разом з назвою ілюстрації
розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рисунок 1. Назва
рисунку”.
Ілюстрації треба нумерувати арабськими цифрами.
9. Обсяг матеріалів: до 3 сторінок (включно).
10. Список використаних джерел оформлюється в кінці тексту під назвою
“Список використаних джерел:”, шрифтом Times New Roman, розмір шрифту –
12 пт; міжрядковий інтервал – одинарний. Між текстом і списком використаних
джерел повинен бути пропущений один рядок. У тексті виноски позначаються
квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за
списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 1].
11. Анотація англійською мовою є обов’язковою. Після основного тексту
курсивом, шрифтом 12pt, заголовними літерами, жирним шрифтом (Times New
Roman) набирається заголовок статті, ім’я (імена) та прізвище (прізвища) автора
(авторів). Потім текст анотації курсивом. Рядком нижче необхідно написати
“ключові слова” і написати 4-6 ключових слів.
Тези друкуються в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих
матеріалів відповідальність несуть автори та наукові керівники.
Оргкомітет залишає за собою право відбору і редагування наукових
праць, зміну обраної автором секції. Звертаємо увагу на те, що тези, які не
відповідають вимогам або подані із запізненням, не друкуватимуться у
матеріалах конференції.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
25 вересня 2017 р. – кінцевий термін подання тез;
04-06 жовтня 2017 р. – проведення конференції.
РЕКВІЗИТИ ДО ОПЛАТИ
Організаційний внесок (включає витрати на верстку збірника тез,
редагування текстів, розміщення на сайті)
становить 50 гривень і
перераховується за наступними реквізитами:
Отримувач: ММБФ “Університет ХХІ століття”
р/р 26009010253704
ПАТ “БАНК ВОСТОК”
м. Дніпро
МФО 307123
ЄДРПОУ 25993025
Призначення платежу: благодійна допомога на статутні цілі (від кого і
назва навчального закладу)
Тези представників зарубіжних університетів-партнерів Миколаївського
національного аграрного університету публікуються безкоштовно і висилаються
тільки в pdf-форматі.

За підсумками конференції буде виданий збірник тез доповідей, електронний
варіант якого буде розміщено на сайті Миколаївського національного аграрного
університету http://www.mnau.edu.ua/ua/04_05.html. Розсилка збірників всім
іншим учасникам у pdf-форматі здійснюється безкоштовно. Розсилка
друкованих збірників здійснюється через відділення “Нової пошти” або інших
операторів поштового зв’язку за рахунок учасників.
У разі виникнення питань щодо оплати необхідно звертатися до
контактних осіб Організаційного комітету.
Учасники конференції можуть також до 01 грудня 2017 року подати
статті для безкоштовної публікації у Студентському науковому віснику МНАУ
(відповідальний секретар – Ксьонжик Ірина Володимирівна, тел. +380 (066) 19684-55, iryna_ksonzhyk@meta.ua).
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+38 (066) 196-84-55
Електронна адреса: iryna_ksonzhyk@meta.ua
Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання
від оргкомітету конференції підтвердження на Ваш e-mail. У разі його
відсутності – продублюйте лист, або зверніться за вказаним телефоном для
довідок.
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