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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Інститут зрошуваного землеробства НААН спільно з вченими Національної 

академії аграрних наук України, Міністерством аграрної політики та 

продовольства України,  Херсонською державною обласною адміністрацією та 

фахівцями аграрного бізнесу проводить 6 березня 2018 року науково – 

практичну інтернет-конференцію "Інноваційні технології та 

препарати в системі органічного землеробства Степу" 

 

Метою  конференції є розгляд питань щодо оптимізації інноваційних 

рішень у технологіях вирощування сільськогосподарських культур у системі 

органічного землеробства Степової зони та визначення найбільш ефективних 

біологічних препаратів в умовах посушливого клімату. 

 

На конференції передбачається обговорення актуальних проблем  з напрямів: 

 

      -  Сучасні  досягнення в створенні препаратів для органічного землеробства; 

      -  Наукові засади ефективного ведення органічного землеробства в Степу.  

      -  Перспективи розвитку органічного землеробства в Степовому регіоні.     

 

Цільова аудиторія: 

- представники науково-дослідних установ та навчальних закладів; 

- представники науково-виробничих компаній і фірм, що розробляють 

біологічні препарати для органічного землеробства; 

- представники сільськогосподарських підприємств та голови 

фермерських господарств, що займаються та планують займатися 

органічним землеробством.. 

 

 

 

Запрошуємо вчених аграрної науки, науково-педагогічних працівників вищих 

аграрних навчальних закладів, фахівців аграрного бізнесу прийняти участь у 

роботі конференції. 

 

 Для обговорення і дискусій матеріали конференції будуть відображені на 

web-сайті www.izpr.org.ua 

 

 

 

http://www.izpr.org.ua/
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Умови участі в науково-практичній інтернет-конференції та публікації тез: 

За результатами роботи наукової конференції кожному учаснику буде 

направлено збірник тез в електронному вигляді, а також він буде розміщений на 

сайті інституту. 

Умови підготовки тез до публікації : 

1. Тези доповідей та заявку направляються лише в електронному 

вигляді на адресу: e - mail : izz.biblio@ukr.net 

2. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 

3. Не пізніше 6 березня 2018 р. необхідно подати на електронну адресу 

оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді. 

4. Файли назвати за прикладом: Іванов_ заявка; Іванов_ тези. 

5. Вартість участі в конференції, публікації і пересилки електронних 

матеріалів безкоштовна. 

6. Обсяг матеріалів - до 3-х сторінок, які не нумерувати. 

7. Формат – А4, орієнтація сторінок книжна, гарнітура – MSWord. 

8. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядний інтервал – 

1, абзац - 1,25 см. 

9. Поля: зверху, знизу, ліворуч, праворуч 20 мм. 

10. У верхньому правому куті (вирівнювання по правому краю) — ім'я та 

прізвище автора (жирним). 

З наступного рядка - науковий ступінь, вчене звання, посада. 

З нового рядка - назва установи. 

Наступний рядок - місто. 

11. Нижче – через один інтервал – назва доповіді (великими жирними 

літерами по центру). 

12. В кінці тексту – через один інтервал – наводиться Література 

(жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подається у 

квадратних дужках відповідно до порядку згадування. 
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13. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно 

бути мінімальним. 

14. Правила подання таблиць: у правому куті (вирівнювання по правому 

краю) слово Таблиця та її номер, з наступного рядка – назва таблиці 

(жирними літерами, вирівнювання по центру), за нею – таблиця з даними. 

15. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, 

розглядатися не будуть. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у науково-практичній інтернет-конференції 

"Інноваційні технології та препарати в системі органічного землеробства 

Степу" 

Прізвище _________________________________________________________ 

Ім'я, по-батькові ___________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Місце роботи (навчання) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Посада ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Назва доповіді _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Доповідач (розписуючи повністю прізвище, ім'я та по-батькові) ___________ 

__________________________________________________________________ 

Адреса ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактний тел. ____________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

 

Співавтори (розписуючи повністю прізвище, ім'я та по-батькові) __________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

За інформацією щодо роботи науково-практичної інтернет-конференції 

звертайтесь до оргкомітету за телефонами:  

0508486890 – Коваленко Анатолій Михайлович 

0992779934 – Пілярська Олена Олександрівна 


