Заявка на участь
у науково-практичній конференції
молодих вчених
"Наукові аспекти підвищення
врожайності, ефективності
селекції та переробки технічних
культур"
Прізвище _____________________
Ім’я __________________________
По-батькові ____________________
Вчений ступінь _________________
Вчене звання ___________________
Посада _______________________
Місце роботи ___________________
_____________________________
Форма участі (відмітити потрібне):

□ – стендова доповідь
□ – заочна участь (друк матеріалів)
Повна поштова адреса ____________
_____________________________
_____________________________
Конт. тел./факс _________________
_____________________________
E-mail________________________
Назва доповіді __________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Наукові інтереси ________________
_____________________________
_____________________________
Дата _________ Підпис __________
Заявку можна завантажити
установи: http://ibc-uaas.at.ua/

з

сайту

Участь в конференції та
публікація в збірнику статей
безкоштовна.
Проїзд, проживання та харчування
оплачуються учасниками
конференції.

ІНСТИТУТ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР
НААН

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ІНСТИТУТУ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР

Просимо повідомити оргкомітет про
участь та необхідність бронювання
місць у готелі або гуртожитку.

Адреса Інституту луб’яних
культур НААН:
41400, Сумська обл., м. Глухів,
вул. Терещенків, 45
Тел./факс: (05444) 2-21-35
e-mail: ibc_1931@ukr.net
http://ibc-uaas.at.ua
Науково-практична
конференція молодих вчених

" Наукові аспекти
підвищення врожайності,
ефективності селекції та
переробки технічних
культур "
20-22 листопада 2018 р.
м. Глухів

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
роботі науково-практичної конференції молодих вчених
"Наукові аспекти підвищення
врожайності,
ефективності
селекції та переробки технічних
культур", яка відбудеться 20–22
листопада 2018 року в Інституті
луб’яних культур НААН.
На конференції буде обговорено
широке
коло
питань
щодо
вирощування, збирання й переробки
технічних
культур.
У
роботі
конференції
братимуть
участь
провідні науковці аграрної науки.

Довідки за телефонами:
Мохер Юрій Володимирович,
(066) 322 34 17 – голова оргкомітету,
к.т.н., заст. директора з наукової роботи.
Бірюкова Тетяна Сергіївна,
(099) 702 58 20 – голова ради молодих
вчених.
Литвинова Анна Єгорівна,
(099)065 42 14;
(054 44)2 26 50 – секретар оргкомітету,
заступник голови ради молодих вчених.

Робочі мови конференції:
українська, російська

План проведення конференції
20 листопада
Заїзд та розміщення учасників.
21 листопада
00
8 – 900 – реєстрація;
900 – 1200 – пленарне засідання;
1200 – 1300 – обідня перерва;
1300 – 1700 – пленарне засідання;
1700 – підведення підсумків.
22 листопада
00
з 9 до 1100 – ознайомлення з
науковою базою установи.
Умови участі в конференції
До 15 листопада 2018 року
направити в оргкомітет:
1. Заявку на участь в конференції (за
формою, що додається);
2. Роздруковані статті та їх електронну версію в форматі .rtf.
3. Рецензію наукового керівника або
фахівця;
4. Експертний висновок.
Для
демонстрації
допоміжних
матеріалів (файли формату.pptx)
буде
задіяний
мультимедійний
проектор.
Заявку та файл статті (електронну
версію) бажано надсилати електронною
поштою на адресу: ibc_1931@ukr.net,
тема листа "Conference-2018", назва
файлу – прізвище автора англ. мовою.
Подані статті будуть опубліковані в
збірнику матеріалів конференції

Вимоги до оформлення
матеріалів конференції
До редколегії представляють 2
примірника статті, надрукованих на
білому папері через один інтервал та її
електронну копію, набрану в текстовому
редакторі (тип файлу RTF). Другий
примірник статті підписують автори.
Формат паперу А4. Орієнтація паперу
виключно книжкова. Поля: верхнє,
нижнє – 2 см, ліве, праве – 2 см. Шрифт
– Arial. Розмір шрифту – 14 пт.
Абзацний
відступ
–
1,25
см,
вирівнювання
тексту
по
ширині
сторінки,
інтервал
– одинарний.
Вимоги
до
оформлення
як
до
віддрукованого екземпляру, так і
електронної копії однакові.
Обсяг статті– до 6 сторінок.
На першій сторінці друкують: УДК,
назву статті, ініціали, прізвище автора,
його вчений ступіть та повну назву
установи.
Рекомендована
структура
статті:
постановка питання, короткий огляд
літератури, стислий виклад методики
досліджень, їх результати та висновки.
Всі ілюстрації повинні бути чорно-білі
та мати чітке зображення всіх деталей.
У текстовий редактор графічні об’єкти
вміщати як зображення (рисунки).
Автор несе відповідальність за зміст і
достовірність інформації.
Редакція залишає за собою право на
вибір
матеріалів
за
ступенем
відповідності тематиці конференції, їх
редагування та скорочення.

