
ВИМОГИ ДО 
ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Приймаються  до  друку  тези  обсягом  3–4 
сторінки формату А4, надруковані в 

текстовому     редакторі     «Microsoft     Word»     та 
оформлені відповідно до вимог: 

1. Поля: верхнє, нижнє, ліве та праве – 2, 
інтервал – 1,5; шрифт – «Times New Roman»; 
кегль – 14., абзац –1. 

2. У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, 
по батькові автора, науковий ступінь, вчене 
звання, посада, організація – шрифт 
звичайний, напівжирний, абзац – 9,0, 
вирівняний ліворуч. 

3. Назву тез друкувати прописними літерами –
 шрифт звичайний, напівжирний, 
вирівняний по центру. 

4. Сторінки не нумеруються. 

5. Посилання та список літератури 
оформляти відповідно до вимог ДСТУ 
8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання». 

6. Назва файлу повинна відповідати номеру 
секції та прізвищу автора або першого 
співавтора (англійською мовою), 
наприклад: 1_Ivanov. 

7. У тезах обов’язково вказати авторські 
пропозиції (рекомендації) щодо обраної 
тематики. 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Науково-дослідний інститут «Ресурс» 
Державного агентства резерву України 

запрошує вас взяти участь у 
науково-практичному круглому столі 

 
«Потенційні шляхи розвитку науки у 

галузі довготривалого зберігання 
матеріальних цінностей в системі 

держрезерву України» 
 

Мета круглого столу:  обговорення 
стратегічних напрямків реформування системи 

державного матеріального резерву. 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ: 

1. Науково-інформаційна підтримка 
створення продукції спеціального 
призначення та умов її 
довготривалого зберігання,  

2. Економіко-правові аспекти  
діяльності держрезерву. 

3. Впровадження системи HACCP на 
підприємствах держрезерву. 

4. Особливості державного управління 
системою державного матеріального 
резерву в умовах пандемії COVID-19. 

5. Перспективні напрямки діяльності, 
пов’язані з паспортизацією ґрунтів та 
участю у всесвітній мережі 
GLOSOLAN. 

6. Роль державного матеріального 
резерву в системі цивільної оборони 
країни.  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

ГОЛОВА 

Барабаш Микита – т.в.о. Голови Державного 
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ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

1. Заславський Олександр, вчений секретар 

УкрНДІ «Ресурс» 

2. Муковоз В'ячеслав, начальник відділу 

досліджень якості та умов зберігання зерна, 

зерно продуктів та продовольчої групи 

товарів УкрНДІ «Ресурс» 

3. Гавриленко Олена Сергіївна, завідувач 

лабораторії досліджень хіміко-біологічних 
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СЕКРЕТАРІАТ ОРГКОМІТЕТУ 

Стрнад Любов, 
тел.: (044) 529-60-66. 
e-mail: strnad@ndiresurs.gov.ua. 
Укр НДІ «Ресурс», 
вул. Малевича, 84, 
м. Київ, 03150. 

УМОВИ УЧАСТІ У 
РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ 

1. Термін подання заявок та тез доповідей – до 25 
листопада 2020 р. 

2. Робочі мови: українська, англійська. 

3. Форма участі: дистанційна. 

4. Для внесення тез до збірника необхідно 
відправити їх на електронну адресу 
оргкомітету: science@ndiresurs.gov.ua . 

5. Тези доповідей, надіслані пізніше 
зазначеного терміну, розглядатися не будуть. 

6. Рукописи тез потрібно ретельно 
відредагувати. У разі недотримання вимог до 
оформлення тез оргкомітет залишає за собою 
право на їхнє відхилення. 

7. За результатами проведення науково-
практичного заходу буде сформовано та 
розміщено на офіційному сайті НДІ «Ресурс» 
електронне мережеве видання. 

До участі в роботі науково-практичного 
круглого столу запрошуються науковці та 
фахівці, сфера інтересів яких пов’язана з 
проблематикою круглого столу. 


