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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!!! 

Інститут біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН та 

Інститут захисту рослин НААН 

запрошує Вас взяти участь у роботі 

12-ї міжнародної науково-

теоретичної конференції 

«Гербологія в сучасному 

екологічно безпечному 

землеробстві» 

1. Дата і місце проведення 

конференції 

26-27 березня 2020 р. на базі 

Інституту біоенергетичних культур 

і цукрових буряків 

2. Робочі мови конференції: 

українська, російська 

УМОВИ УЧАСТІ У 

КОНФЕРКНЦІЇ ТА 

ПУБЛІКАЦІЇ 

 – До участі у конференції 

запрошуються: 

слухачі магістратури, аспіранти, 

докторанти, викладачі вищих 

навчальних закладів, науковці 

науково-дослідних установ 

 

– Не пізніше 20 грудня 2019 року 

надіслати на адресу оргкомітету в 

паперовому та електронному вигляді 

наступні матеріали: 

   заявку на участь у конференції 

   статтю (укр. та анг. мовами) та рецензію 

 

Організаційний внесок – 300грн. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ 

приймаються до друку статті, що містять 

такі обов’язкові елементи: постановка 

проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; аналіз останніх 

досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор; 

виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття: формулювання 

завдань статті (постановка завдання); 

виклад основного матеріалу дослідження 

з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; висновки з даного 

дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному напрямі 

Рукопис фахової статті подавати в 

одному примірнику разом з 

електронною версією у форматі doc., 

виконаному в Microsoft Word (будь 

яка версія). Шрифт Times New Roman, 

розмір шрифта – 14, інтервал – 1,5, 

вирівнювання по ширині сторінки, 

поля – зліва 3 см, решта по 2 см. 

Рекомендується така структура 

рукопису: 

 – УДК; 

 – Назва статті; 

Ініціали, прізвище, вчений ступінь або 

посада (без скорочення) автора (ів); 

 – Повна офіційна назва установи, де 

працює кожний з авторів та її адреса; 

 – Текст статті; 

 – Таблиці – не більше 3-х; 

 – Рисунки й фотографії – в 

оригіналах, або записані на диск; 

 – Література, описана відповідно до 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; 

 – Анотація та ключові слова 

українською, російською та 

англійською мовами – із зазначенням 

прізвищ автора (ів) і назви статті; 

 

 


