Вимоги до участі

1. Не пізніше «24» вересня 2018 р. надіслати
на адресу оргкомітету в електронному вигляді
заявку на участь у конференції за зразком і
тези, оформлені відповідно до вимог та у разі
потреби друкованого екземпляру збірника
конференції – скан-копію квитанції/чеку про
сплату (50 грн).
2. Якщо доповідь успішно прийнята та
підтверджена для публікації, ми відправляємо
Вам лист з інформацією про прийняття тез до
участі у конференції.
3. Тези надсилати тільки в електронному
варіанті.
Адреса електронної пошти:

ds.vavilova@ukr.net

Адреса і телефони оргкомітету:
Поштова адреса: Полтавська державна
сільськогосподарська дослідна станція імені
.М.І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ
НААН, вул. Шведська, 86, м. Полтава,
Транспортне сполучення:
• Від Південного залізничного вокзалу
тролейбусом № 1 або маршрутним таксі
№50 до зупинки Зигіна (з центру), далі на
маршрутне таксі 23/24 до кінцевої;
• Від Київського вокзалу пройти до зупинки
Зигіна (з центру), далі на маршрутне таксі
23/24 до кінцевої;
• Від Центрального автовокзалу кільцевим
автотранспортом до зупинки Зигіна (з
центру), далі на маршрутне таксі 23/24 до
кінцевої
• Контактна особа:
• Самойленко Олена Анатоліївна
• тел. (098) 20-28-706
• тел. (0532) 54-59-01, 54-57-93

Національна академія аграрних наук України

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській
науково-практичній конференції
присвяченої 130 річниці з початку
дослідження грунтів, рослинності,
геологічних умов Полтавської губернії
«Сучасні погляди на родючість
чорноземів та інноваційні шляхи
їх покращення»

Прізвище ____________________________
ім’я, по батькові ____________________
____________________________________
Науковий ступінь, вчене звання _________
_____________________________________
Місце роботи (установа, заклад) _________
_____________________________________
____________________________________
Посада ______________________________
____________________________________
Назва тез ____________________________
____________________________________
Секція ______________________________
Участь очна/заочна (зазначити)
.
Поштова адреса _____________________
Тел. ________________________________
е-mail: _____________________________

Сподіваємося на Вашу участь
у конференції

Полтавська державна сільськогосподарська
дослідна станція імені М.І. Вавилова Інституту
свинарства і агропромислового виробництва
НААН

Всеукраїнська науково-практична
конференція присвячена 130 річниці з
початку дослідження грунтів,
рослинності, геологічних умов
Полтавської губернії
«Сучасні погляди на родючість
чорноземів та інноваційні шляхи
їх покращення»
«05» жовтня 2018р.
м. Полтава

На конференцію приймаються
матеріали
науковців науково-дослідних установ,
викладачів
закладів
вищої
освіти,
аспірантів, докторантів, представників
органів
державного
і
місцевого
самоврядування, громадських організацій,
підприємств АПК, комерційних фірм та
інших установ, чия діяльність має
відношення до тематики конференції.
Секції конференції:
1. Землеробство, рослинництво
2. Насінництво
3. Кормовиробництво
4. Генетика, селекція
Робочі мови конференції:
Українська, російська
Програма конференції
8.30-10.00 – реєстрація учасників
10.00-11.30 – пленарне засідання
11.30-12.30 – відкриття музею
12.30-13.30 – перерва
13.30-15.00 – засідання по секціях
конференції
15.00 – підбиття підсумків
Збірник тез Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Сучасні
погляди на родючість чорноземів та
інноваційні шляхи їх покращення» буде
розміщено у вільному доступі на
офіційному сайті Полтавської
державної сільськогосподарської
дослідної станції імені М.І. Вавилова
ІС і АПВ НААН
Vavilov.in.ua

Примітка:
• якщо після надсилання повного пакету
документів
не
отримано
відповіді
протягом 3 робочих днів, будь ласка,
надішліть відповідний запит на електрону
пошту;
•відповідальність за зміст та достовірність
інформації (тез) несуть автори;
• за додатковою інформацією звертатись
за телефонами, які вказані в контактах або
на e-mail редакції.
Участь у конференції та публікація тез
в електронній версії збірнику –
безкоштовна, вартість друкованого
екземпляру – 50 грн.
Вимоги до матеріалів
До публікацій приймаються тези за
тематикою конференції, які раніше не
були
опубліковані,
містять
нові
теоретичні та практичні результати.
Вимоги щодо оформлення матеріалів,
які надсилаються до оргкомітету:
1. Учасник має право представити тільки
одні тези, які раніше не публікувалася.
2. Тези доповіді надсилаються на
електронну пошту. Файли називати за
прикладом: Ivanov_tezy
3. Обсяг тез – 2-4 сторінки. Сторінки тез
не нумеруються.
4. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч
20 мм.

5. Гарнітура: Microsoft Word, шрифт –
Times New Roman, кегль – 14,
міжрядковий інтервал – 1,0, абзац – 1,5
см.
6. Структура тез:
- у верхньому лівому куті УДК;
- через один інтервал – назва тез
(жирними великими літерами по центру
сторінки);
- прізвище та ініціали автора (ів) –
жирним шрифтом, науковий ступінь,
вчене звання, посада, назва установи –
курсивом;
- через один інтервал текст тез.
7. Використання ілюстрованих матеріалів,
таблиць, формул у тезах має бути
мінімальним.
8. Формат таблиць та рисунків має бути
лише книжним.
10. Матеріали, які не відповідають
встановленим вимогам, розглядатися не
будуть.

