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Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених
"ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ДЛЯ СУЧАСНОГО
АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА",
присвяченої Дню науки в Україні.
Наукова програма інтернет-конференції передбачає збір матеріалів
відповідно до напрямів досліджень:






інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур та їх адаптація
до регіональних змін клімату;
селекція і насінництво для зрошуваного та неполивного землеробства;
напрями збереження родючості зрошуваних ґрунтів, боротьба з деградацією земель
та опустелюванням;
економіка водогосподарського комплексу;
ГІС-технології в сільському господарстві.
Робочі мови конференції: українська та англійська.

Умови участі в конференції
До оргкомітету необхідно надіслати:
- заявку на участь у конференції до 14 травня 2021 р. (за формою, що додається);
- електронну версію тези до 14 травня 2021 р. в форматі .doc., docх.;
- короткі анотації до статті українською та англійською мовами;
- участь у конференції безкоштовна.
Автор несе відповідальність за зміст і достовірність інформації. Матеріали, що не
відповідають вимогам щодо оформлення, темі конференції або відправлені пізніше
встановленого терміну, розглядатися і прийматися не будуть.
Заявку та тези надсилати електронною поштою на адресу: izz.biblio@ukr.net, тема
листа "інтернет-конференція 14.05.2021".
Вимоги до оформлення матеріалів конференції
Наукові тези (від 1 до 5 повних сторінок) подаються в електронному вигляді в
текстовому редакторі Word в форматі «.doc, «.docх., (ім’я файлу – прізвище першого
автора). Всі поля по 2 см. Шрифт – Times New Roman. Формат А4. Розмір шрифту – 14 пт.
Абзацний відступ – 1.25 см, вирівнювання тексту по ширині сторінки, інтервал – 1.0,
латинська назва біологічних об’єктів позначається курсивом.
Обсяг матеріалів від 1 до 5 повних сторінок.

Дотримуйтесь такої структури написання матеріалів: УДК, назву тез, прізвище і
ініціали автора, вчене звання, посаду, повну назву установи, текст тези (вступ, матеріли
дослідження, результати, висновок), література.
Зразок оформлення:
УДК 633.88: 631.527
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
Іваненко Р. В., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, plants@ukr.net
Інститут зрошуваного землеробства НААН
Текст статті.....
Література:
у порядку згадування з урахуванням ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»)
Анотації подаються двома мовами:
Анотації
Іваненко Р. В. Стан та перспективи зрошуваного землеробства. Проведена оцінка…
Ключові слова: зрошення, сільськогосподарські культури, землеробство.
Summary
Ivaneneko R. V. Status and prospects of irrigated agriculture. The evaluation of collection …

Key words: irrigation, crops, agriculture.
За матеріалами інтернет-конференції буде видано електронний збірник тез.
Довідки за телефонами:
050 494 06 08 – Котов Борис Сергійович, голова Ради молодих вчених Інституту
зрошуваного землеробства НААН;
099 777 99 34 – Пілярська Олена Олександрівна, секретар Ради молодих вчених
Інституту зрошуваного землеробства НААН.
Заявка
на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
молодих вчених
"Інноваційні розробки молодих учених для сучасного аграрного
виробництва", присвяченої Дню науки в Україні.
Назва установи
Прізвище, ім’я, по-батькові доповідача
Посада
Науковий ступінь, вчене звання
Тема тез
Контактний телефон
Поштова адреса
Електронна адреса

