ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг – 2 сторінки (кегль 14, Times New Roman, інтервал – 1,0). Верхнє, нижнє, ліве, праве
поле – 20 мм. (по центру сторінки великими літерами – назва, наступний рядок – ініціали і прізвище
автора, ще нижче – повна назва організації чи підприємства (в дужках місто), через рядок – текст).

Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Сторінки без нумерації. Необхідно
використовувати парні лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире.
Тези та відомості про автора необхідно надсилати одним файлом, підписувати за
прізвищем автора (наприклад, Кравченко.rtf) та обов’язково зберігати у текстовому форматі
RTF.
Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Подається
матеріал електронною поштою. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для
публікації. Редакційна колегія не приймає матеріали, які не мають відповідного оформлення та
залишає за собою право відбору матеріалів до друку.
Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене
звання, посада, організація, поштова адреса організації (індекс, область, район, місто, вулиця,
будинок, квартира), контактні телефони, e-mail, участь.
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Кравченко Максим Петрович – аспірант кафедри історії та культури України ДВНЗ
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Участь: очна/заочна
Тези прошу опублікувати в розділі «Історія аграрної науки, освіти і техніки»
(вибір рубрики за автором).
У разі заочної участі вказати № відділення «Нової пошти» для одержання збірника (для
одержання паперових версій). Збірники надсилаються на адресу першого вказаного у відомостях
автора. За правильність вказаних особистих даних (№ відділення Нової пошти, контактний
телефон) відповідальність несе автор.
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