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ЗАПРОШЕННЯ
VІ Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання аграрної науки»
присвячена 150-річчю заснуванню факультету агрономії (у заочній формі)
Вельмишановні колеги!
Уманський національний університет садівництва запрошує Вас взяти участь у
роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбудеться
15 листопада 2018 року.
Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.
Основні науково-практичні напрямки
1. Агрономія
5. Економіка і підприємництво
2. Лісове та садово-паркове господарство
6. Менеджмент
3. Харчова промисловість
7. Публічне управління та адміністрування
4. Технічні науки
8. Загальноосвітні науки
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тез повинен становити дві–три повні сторінки. Шрифт – Times New Roman, 14
кегль, 1 інтервал, поля з усіх сторін по 20 мм.
Рекомендована структура тез:
1. Назва роботи (великі жирні літери).
2. Автор або автори роботи (великі літери), науковий ступінь, вчене звання (малі
літери).
3. Навчальний заклад або наукова установа, місто, країна (малими літерами).
Таблиці, формули, графіки не приймаються !
Тези
потрібно
надіслати
не
пізніше
5
листопада
на
e-mail:
pivotbi@ukr.net, підготовлені в текстовому редакторі Word і збережені з
розширенням doc або docx. Разом з тезами необхідно надіслати реєстраційну карту
учасника в якій обов’язково вказати вид збірника (електронний чи паперовий) та
квитанцію про оплату з обов’язковим зазначенням прізвища одного з авторів тез.
Тези будуть надруковані лише після того, як оргкомітет отримає всі належні
матеріали і квитанцію про оплату. Публікація матеріалів буде в авторській
редакції. Відповідальність за її зміст несе автор (и)
Вартість видання матеріалів: 50 грн – за умови одержання лише електронного
збірника (розміщення на сайті, верстка збірника, редагування текстів);
за умови одержання паперового: 100 грн − для науково-педагогічних
працівників Уманського НУС; 150 грн − для науково-педагогічних
працівників інших установ.
Стосовно питань публікації та оплати – звертатись до відповідального секретаря
конференції: Прокопчука Ігоря Васильовича (097) 228-54-17.
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Invitation to VІ International scientific conference of
"Actual problems agricultural sciences".
devoted to the 150-th anniversary of the establishment of the Faculty of Agronomy
(distant conference)
Dear Collegues!
The Organizing Committee of Uman National University of Horticulture
is pleased to invite you to take part in the VІ International scientific conference
"Actual problems agricultural sciences".
The Conference will be held on November 15, 2018.
Languages of the Conference are Ukrainian, Russian, English.
The main research areas:
1. Agronomy
5. Economics & Entrepreneurship
2. Forestry and landscape gardening
6. Management
3. Food-processing industry
7. Public administration and administration
4. Engineering and industrial technology sciences 8. General education and social sciences
General Requirements to the thesis
Thesis must be 1-3 pages of the text. Font - Times New Roman, body-size is 14, line
spacing – 1;Margins: top and bottom - 20 mm, left - 20 mm, right - 20 mm
Recommended structure of the thesis
1. Title of the thesis (capital bold letters).
2. the Author(s) of the the thesis (capital letters), scientific degree, academic rank
(small letters).
3. Higher educational institution, city, country (small letters).
Figures (photos, diagrams), formulas or tables are not accepted.
Deadline for application and submission of the thesis: 5 November, 2018 to the address:
pivotbi@ukr.net, File type of the thesis Microsoft Word (doc). Submit your thesis and
Conference Application and payment receipt with the surname of the author on its back.
the thesis will be published only after the
The Organizing Committee of Uman National University of Horticulture receives all
appropriate materials and payment receipt.
The cost of publishing materials: 50 UAH - subject to receiving only electronic collection
(placement on the site, layout of the collection, editing texts); publication fee is 100 UAH
for scientists of Uman National University of Horticulture and 150 UAH for scientists of
other Higher educational institutions.
For further information contact:
+38097228-54-17 – Prokopchuk Igor Vasylyovych

