Правила оформлення матеріалів конференції
1. Формат – А4, текстовий редактор MS Word.
Міжрядковий інтервал – 1,0, абзац – 1,25 см,
вирівнювання тексту по ширині. Поля – 2 см.
Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 12.
Сторінки не нумерують. Обсяг матеріалів – до 3
повних сторінок.
2. Шифр УДК – вирівнювання по лівому краю.
3. Назва матеріалів конференції – прописними
(великими) напівжирними літерами, по центру.
4. Нижче, через один рядок (інтервал), по центру
– прізвище, ініціали автора (напівжирним),
науковий ступінь, вчене звання, нижче, на
наступному рядку, – назва установи і місто.
5. Нижче, через один рядок (інтервал), – текст.
Латинські назви виділяються курсивом.
6. Матеріали не повинні містити таблиці,
рисунки, списку літератури, але за необхідності
допускаються,
відповідно
оформлені
за
пунктами 7-11.
7. У кінці тексту, через один рядок (інтервал)
наводиться література (напівжирним, по
центру). Кількість літературних джерел 3-5.
Бібліографічний список складається в порядку
згадування літературних джерел в тексті.
Оформлення – згідно ДСТУ 8302:2015.
8. Посилання на літературні джерела наводяться у
тексті у квадратних дужках [] в кінці речення
перед крапкою.
9. Заборонені автоматичні переноси, автоматична
нумерація списку літератури, абзаци пробілами.
10. Використання ілюстративних матеріалів,
формул повинно бути мінімальним. Формули,
рисунки та ілюстрації оформляються на
комп’ютері.
Сканований
та
некоректно
оформлений
графічний
матеріал
не
допускається. Формат таблиць та рисунків
повинен бути лише книжним.
11. Графіки, таблиці розміщують в тексті та
нумерують послідовно, у порядку їх згадування,
роблять посилання в дужках: (рис. 1), (табл.1).
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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської
науково-практичної Інтернет - конференції
«Наукове обґрунтування фітосанітарної безпеки
України: теорія і практика»,
що відбудеться 10 грудня 2021 р.
Мета проведення заходу:
оприлюднення результатів наукових досліджень,
обмін досвідом, обговорення актуальних проблем та
перспективи їх вирішення за використання сучасних
досягнень в галузі карантину та захисту рослин.
Наукова програма передбачає проведення
конференції в режимі он-лайн відповідно
тематичних напрямів:
1. Сучасні методи та методики оцінки
фітосанітарного стану агроценозів
2. Шкідливі об’єкти с/г угідь та зеленої зони
міської та селищної території
3. Епіфітотії та спалахи масового розмноження
шкідливих об’єктів останніх років в умовах змін
клімату
4. Інноваційні розробки селекції польових
культур на стійкість до шкідливих організмів
5. Новітні
засоби
та
методи
захисту
сільськогосподарських культур
6. Екологічна безпека застосування пестицидів
та агрохімікатів

Умови участі у конференції
1. Для
участі
в
конференції
необхідно
до 5 грудня 2021 року надіслати заявку та
доповідь учасника, оформлену згідно вимог,
на електронні адреси izz.biblio@ukr.net або
plantgrowingizz@ukr.net
тема
листа
«Конференція 10.12.2021»
2. У назвах електронних файлів доповіді та заявки
вказують прізвище першого автора та номер
тематичного
напрямку
конференції:
Іванов_тези_5, Іванов_заявка_5.
3. На кожного співавтора необхідно окремо
заповнити заявку і надати всі заявки в одному
електронному файлі за прізвищем першого автора.
Оформлення заявки учасника конференції є
обов’язковим!
4. До участі в конференції допускаються доповіді,
що раніше не публікувались. Автори несуть
відповідальність за зміст матеріалів, дотримання
норм авторського права, достовірність наведених
експериментальних
даних,
посилань
на
літературні та інші джерела, імена та назви.
5. Оргкомітет залишає за собою право відбору
наукових праць. Роботи, що не відповідають
тематичним напрямам, вимогам оформлення,
надані із запізненням, до участі в конференції не
приймаються.
6. Збірник матеріалів конференції буде розміщено на
сайті ІЗЗ НААН (https://www.izznaan.com.ua/).
7. Усім учасникам конференції буде надіслано
збірник матеріалів на вказані у заявках електронні
адреси.
Форма участі в конференції:
1. дистанційна доповідь через платформу zoom
2. участь без доповіді (тільки друк тез)

підключення через платформу ZOOM
Офіційні мови конференції:
українська, англійська

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА!

