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Тема  конференції 

Теоретичні та практичні 

аспекти сучасних систем 

землеробства 
 

 
До розгляду та публікації 

приймаються матеріали з проблемних 

питань за всіма напрямами агрономії. 

 

 
 

Робочі мови конференції: українська, 

                                              російська, 

                                              англійська 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Матеріали обсягом до чотирьох повних сторінок 

розміщуються на аркушах паперу формату А4 (297х210 

мм), поля зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2,0 см. У 

лівому верхньому куті проставляється індекс «УДК». 

Нижче, через інтервал, посередині – прізвище та 

ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання. 

Нижче, без відступу, посередині – назва організації, яку 

представляє автор. Нижче, без відступу, посередині 

електронна адреса організації або (краще) автора, для 

наукової переписки зацікавлених роботою. Нижче, через 

інтервал, посередині – НАЗВА РОБОТИ. Через інтервал 

розміщують текст публікації (шрифт Times New Roman, 

звичайний, розмір – 14 пт, інтервал – одинарний, 

абзацний відступ – 1,25 см (5 знаків). Текст має бути 

викладений у такій послідовності: постановка проблеми, 

виклад основного матеріалу досліджень, висновки, список 

літератури (в списку використаних джерел 

самоцитування дозволяються не більше 10 %).  
Здобувачі наукових ступенів у кінці матеріалів доповіді 

обов'язково вказують наукового керівника, його науковий 

ступінь, посаду, використовуючи прийняті скорочення 

(шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 10 пт). 

Назви файлів повинні містити прізвище першого 

автора, наприклад, для матеріалів доповіді – 

petrenko_abstr. Формат файлів. Doc або. Rtf.  
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА 

 

Текст (постановка проблеми; виклад основного 

матеріалу досліджень; висновки; список літератури) 
 

 

Для участі у конференції необхідно  

до 21 червня 2021 р. надіслати електронною поштою: 

текст матеріалів доповіді, оформлений згідно з вимогами. 

Матеріали конференції будуть розміщені на 

офіційному сайті агрономічного факультету ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва в розділі "Конференції на факультеті" 

(режим доступу http://knau.kharkov.ua/agrofak.html). 
 

Контактна особа: 

Оленченко Артем Володимирович 

Тел: +38(099)-248-15-42 

Дегтярьова Зінаїда Олексіївна 

Тел: +38(066)-248-34-96 

Е-mail: zemlerobstvo.com@gmail.com 
Чекаємо на Вашу участь 

у Конференції!!! 
 


