Заявка на участь
у науково-практичній конференції
молодих вчених
"Наукові дослідження в
льонарстві та коноплярстві"
Прізвище _____________________
Ім’я __________________________
По-батькові ____________________
Вчений ступінь _________________
Вчене звання ___________________
Посада _______________________
Місце роботи ___________________
_____________________________
Форма участі (відмітити потрібне):

□ – стендова доповідь
□ – заочна участь
□ – лише друк матеріалів

Повна поштова адреса ____________
_____________________________
_____________________________
Конт. тел./факс _________________
_____________________________
E-mail ________________________
Назва доповіді __________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Наукові інтереси ________________
_____________________________
_____________________________
Дата _________ Підпис __________
Заявку можна завантажити з
установи: http://ibc-uaas.at.ua/

сайту

Проїзд з Києва до Глухова:
Автобусом
Київ
–
Глухів,
45
щоденно, відправка в 15 та 1830 з
автостанції "Дарниця" (ст. метро
"Чернігівська").
Рух потягів по маршруту Київ –
Шостка часто змінюється. Потрібно
уточнювати.

Проїзд із Сум до Глухова:
Автобусом
Суми
–
Глухів,
щоденно, відправка з автовокзалу
протягом дня.

Національна академія
аграрних наук України
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР
Інституту сільського
господарства Північного
Сходу
АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКІ
ТЕХНІЧНІ КОНОПЛІ»

Науково-практична
конференція молодих вчених

"НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

В ЛЬОНАРСТІ ТА
КОНОПЛЯРСТВІ"

Адреса Дослідної станції луб’яних
культур ІСГ ПС НААН:
41400, Сумська обл., м. Глухів,
вул. Терещенків, 45
Тел./факс: (05444) 2-21-35
e-mail: ibc@sm.ukrtel.net
http://ibc-uaas.at.ua

16 –17 жовтня 2014 р.
м. Глухів

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
роботі науково-практичної конференції
молодих
вчених
"Наукові
дослідження в льонарстві та
коноплярстві ", яка відбудеться
16–17 жовтня 2014 року в Дослідній
станції луб’яних культур Інституту
сільського господарства Північного
Сходу 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 3417 – голова оргкомітету,
к.т.н., заст. директора з наукової роботи
Примаков Олег Аркадійович,
(066) 350 4964 – голова ради молодих
вчених, к.т.н.
Дудукова Світлана Володимирівна,
(066) 91 50 757; (097) 542 71 42 –
секретар оргкомітету
Просимо повідомити оргкомітет про
участь та необхідність бронювання
місць у готелі.

Робочі мови конференції:
українська, російська.

План проведення конференції
15 жовтня
Заїзд та розміщення учасників.
16 жовтня
з 800 до 900 – реєстрація;
з 900 до 1200 – пленарне засідання;
з 1200 до 1300 – обідня перерва;
з 1300 до 1700 – пленарне засідання;
з 1700 – дружня вечеря.
17 жовтня
00
з 8 до 1000 – ознайомлення з
наукової базою установи;
з 1000 до 1200 круглий стіл «Розвиток
інженерно-технічних досліджень з
луб’яних культур».
Умови участі в конференції
До 8 жовтня 2014 року направити в
оргкомітет:
1. Заявку на участь в конференції (за
формою, що додається);
2.
Роздруковані
статті
та
їх
електрон-ну версію в форматі .rtf.
3. Рецензію наукового керівника або
фахівця;
4. Експертний висновок.
Для
демонстрації
допоміжних
матеріалів (файли формату.ppt) буде
задіяний мультимедійний проектор.
Заявку та файл статті (електронну
версію) бажано надсилати електронною
поштою на адресу: ibc@sm.ukrtel.net,
тема листа "Conference-2014", назва
файлу – прізвище автора англ. мовою.
За матеріалами конференції буде
виданий збірник статей.

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 – 2,5 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.

