Вимоги до оформлення статей
Стаття в об’ємі до 5 сторінок повинна бути
надрукована шрифтом “Times New Roman Cyr” 12
pt.
Параметри сторінки – А4 (210 × 297 мм).
Всі поля – 20 мм.
Перший рядок абзацу – відступ 1 см.
Інтервал рядків – одинарний.
Файл подається без нумерації сторінок.
Назва файлу – прізвище першого автора
українською мовою.
Структура статті:
1) індекс УДК (вирівнювання по лівому краю);
2) назва статті (великим напівжирним шрифтом,
по центру);
3) ініціали і прізвища, наукові ступені авторів
(напівжирним, вирівнювання по правому краю);
4) назва установи та міста (курсивом по центру);
5) текст статті: виділити постановку задачі,
елементи новизни, методологію досліджень,
викладення основного матеріалу.
6) висновки
7) літературні джерела
8) відомості про авторів (прізвище, ім’я, побатькові, e-mail) – обов’язково!
Статті без виконання умов не будуть
прийматись до публікації.

Поштова адреса оргкомітету конференції:
Інститут сільського господарства Полісся
Київське шосе, 131
м. Житомир
10007

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ПОЛІССЯ

Телефони для довідок:
(0412) 42-92-31 (приймальна)
050-241-88-77 (Гуреля Віталій Вікторович)
096-030-78-71

Адреса електронної пошти:
isgp.konf@gmail.com
Чекаємо на Ваші публікації!

Науково-практична конференція
"СУЧАСНИЙ СТАН І
ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ ПОЛІССЯ"

Статті друкуються в авторській редакції
Оргкомітет залишає за собою право лише
форматувати подані статті

19 травня 2018 року

Статті, відправлені пізніше
15 травня 2018 р., друкуватись не будуть

м. Житомир

Оргкомітет конференції:
1. Рижук С.М. - д.с.-г.н., член-кореспондент
НААН, в.о. директора ІСГП – голова
оргкомітету;
2. Савчук І.М. – д.с.-г.н., професор, заст.
директора ІСГП;
3. Фещенко В.П. - академік МАНЕБ, д.т.н.,
доцент ЖНАЕУ;
4. Савченко Ю.І. - академік НААН, д.с.-г.н.,
професор;
5. Ландін В.П. –д.с.-г.н., зав. відділом
радіоекології в агросфері Інституту
агроекології і природокористування;
6. Мельничук А.О. - к.с.-г.н., заступник
директора по науковій роботі ІСГП;
7. Герасимчук В.І. - к.с.-г.н., доцент, зав.
відділу наукових досліджень
інтелектуальної власності та інновацій
ІСГП;
8. Штанько І.П.. - к.с.-г.н., зав. відділу
селекції та інноваційних технологій хмелю
ІСГП;
9. Коніщук В.В. – д.б.н., зав. відділом
Інституту агроекології і
природокористування;
10. Гуреля В.В. – к.с.-г.н., ст. науковий
співробітник ІСГП – секретар оргкомітету.

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у заочній
науково-практичній конференції
«Сучасний стан і перспективи ефективного
використання земельних ресурсів Полісся»
Мета
конференції:
обмін
науковопрактичною
інформацією,
узагальнення
результатів
наукових
досліджень
та
практичної діяльності з проблем використання
земельних ресурсів і агропромислового
комплексу, парадигми сучасної екологічної
безпеки життєдіяльності людини, освіти,
науки та виховання.

Умови участі в конференції
Для публікації статті в збірнику конференції
необхідно надіслати на електронну пошту
оргкомітету isgp.konf@gmail.com
- реєстраційну картку на участь в роботі
конференції;
- електронний варіант статті.
Реєстраційна картка
має містити:
ПІБ відповідального автора, науковий
ступінь, вчене звання, посада, установа та
контактні дані.
Формат роботи конференції - заочний

На конференції будуть розглянуті
питання:
1. Глобальні
і
регіональні
проблеми
агроекологічної
безпеки
та
сталого
розвитку територій.
2. Агроекологічні ефекти та їх модифікація.
3. Ландшафтна
екологія,
реабілітація
забруднених екосистем та відновлення
агропромислового виробництва.
4. Правове забезпечення екологічної безпеки,
охорони
навколишнього
природного
середовища
та
раціонального
природокористування.
5. Інноваційні технології в агропромисловому
виробництві.
6. Проблеми
водокористування,
водозабезпечення та екології гідросфери.
7. Екологічна
безпека
та
методологія
моніторингу агроекосистем.

Даний формат проведення конференції
передбачає розсилку електронного варіанту
збірника статей учасникам конференції з
подальшим ознайомленням та обговоренням
статей з авторами.

Прийом статей до 15 травня 2018 року
Участь у науково-практичній конференції та
публікація статті в збірнику – безкоштовні
Електронний макет збірника статей буде
надіслано всім учасникам та оприлюднений
на сайті Інституту сільського господарства
Полісся: isgp.org.ua

