VIII. Транспортне сполучення:
- від
Центрального
залізничного
вокзалу – маршрутним таксі № 198 до зупинки
«Протасів Яр». (посадка на таксі навпроти
McDonalds)
- від станції метро «Олімпійська»
(«Республіканський
стадіон»)
–
тролейбусом № 40 до зупинки «Протасів Яр»
IX. План роботи конференції:
9.00 - 10.00 – реєстрація учасників;
10.00 - 10.10 – відкриття конференції;
10.10 - 12.00 – пленарне засідання;
12.00 - 12.45 – обідня перерва;
12.45 - 17.00 – продовження конференції;
17.00 – підведення підсумків.
Регламент: тривалість доповідей не більше
10 хвилин.
X. Адреса і телефони оргкомітету
Інститут біоенергетичних культур і
цукрових буряків НААН України,
м. Київ, вул. Клінічна, 25, 03141
Контактні особи оргкомітету:
Присяжнюк Олег Іванович
(Голова ради молодих вчених)
Тел. (066) 76-74-933
Тел.: (044) 275-50-00, 275-46-11;
Телефакс (044) 275-53-66.
E-mail: naukovec2012@ukr.net
Сайт: www.sugarbeet.gov.ua

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науково практичній конференції молодих вчених
“Новітні технології вирощування
сільськогосподарських культур”

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
УКРАЇНИ

Інститут біоенергетичних
культур і цукрових буряків
Рада молодих вчених

Прізвище___________________________________
Ім'я, по-батькові_____________________________
Науковий ступінь, вчене звання _______________
Місце роботи (навчання) _____________________
Посада_____________________________________
Назва доповіді ______________________________
___________________________________________
Доповідач, співдоповідач_____________________
Адреса ____________________________________
Контактний тел._____________________________
E-mail______________________________________
Планую: (необхідне підкреслити)
 виступити з доповіддю (до 10 хв.)
 тільки друк статті
 стендова доповідь
Підпис учасника_____________________________

Сподіваємось на Вашу активну участь у
конференції!
Оперативна інформація щодо роботи
конференції буде розміщена на сайті:
www.sugarbeet.gov.ua

ВСЕУКРАЇНСЬКА
науково-практична конференція
молодих вчених

“НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОЩУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
КУЛЬТУР”
Інформаційний лист
6 квітня 2012 р.
м. Київ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Рада молодих вчених
Інституту біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААНУ
запрошує Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
“Новітні
технології
вирощування сільськогосподарських культур”
I. Дата і місце проведення:
6 квітня 2012 р. на базі Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААНУ за адресою: м. Київ, вул. Клінічна, 25.
II. Мета конференції:
- пошук інноваційних шляхів розвитку
аграрної науки в сучасних умовах;
- налагодження ділових та наукових
зв’язків між молодими вченими України.
III. Напрями роботи конференції:
-

Агрохімія;
Біотехнологія;
Захист рослин;
Землеробство;
Рослинництво;
Селекція і насінництво;.
Біоенергетика та біопаливо;
Економіка с.-г. виробництва;
Методика проведення досліджень.
IV. Робочі мови конференції:

українська, російська
V. Обладнання:
Мультимедійний проектор, аудіосупровід

VI. Умови участі у конференції та
публікації:
1. До участі у конференції запрошуються:
слухачі магістратури, аспіранти, докторанти,
викладачі вищих навчальних закладів, науковці
науково-дослідних установ.
2. Не пізніше 15 березня 2012 року надіслати
на адресу оргкомітету в паперовому та
електронному вигляді наступні матеріали:
 заявку на участь у конференції;
 статтю та рецензію;
 квитанцію про оплату.
3. Вартість публікації 20 грн. за одну сторінку
просимо переказати на картковий рахунок
Приватбанку № 4405 8858 1864 6843, одержувач:
КОСТОГРИЗ Леонід Анатолійович
4. До початку роботи конференції буде
опублікований фаховий збірник наукових праць.
Особам, які надіслали статті та оплатили
вартість публікації, проте не беруть участі у
роботі конференції, буде надіслано збірник,
програму заходу та сертифікат про участь на
вказану у заявці адресу.
VII. Вимоги щодо оформлення матеріалів,
які надсилаються до оргкомітету:
1. Наукові статті подаються на аркушах
формату А4, підписані автором (авторами), на
CD-R, DVD-R та надсилаються на електронну
пошту. Файли називаються за прикладом:
Petrov_Zayavka; Petrov_Statya; Petrov_Kvytanciya.
2. Обсяг статті від 5 до 10 повних сторінок,
включно з анотацією, таблицями, рисунками,
бібліографічним списком.
3. Поля: знизу, зверху, праворуч, ліворуч 20 мм.

4. Гарнітура: Microsoft Word, шрифт Times
New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал –
1,5, абзац – 1,25 см.
5. Структура статті:
• УДК;
• ініціали та прізвище автора (жирним),
науковий ступінь, вчене звання, посада, назва
установи, e-mail (вирівнювання по лівому краю);
• назва статті (по центру сторінки жирними
заглавними літерами);
• основний текст (постановка проблеми та
аналіз останніх публікацій, мета, методика,
результати досліджень та висновки);
• список використаних літературних джерел,
анотації
українською,
російською
та
англійською мовами.
6. Матеріали друкуються в авторській
редакції, тому автори несуть відповідальність за
зміст та оформлення тексту.
7. Матеріали, які не відповідатимуть
встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
Зразок оформлення статті:
УДК 633.63
Петров П.П., аспірант
Інститут біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН України
e-mail: Petrov@mail.ru
ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ
ГРЕЙНАКТИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Відомо,
що
інтенсивні
технології
вирощування сільськогосподарських культур
базуються на широкому використанні ………

