Заявка
на участь у Міжнародній науковопрактичній конференції «Стан та
перспективи розвитку захисту рослин»
П.І.П. ____________________________
Місце роботи (навчання), посада______
Науковий ступінь, вчене звання_______
Назва доповіді _____________________
Доповідач _________________________
Поштова адреса, телефон, е-mail ______
Планую (необхідне підкреслити):
виступити з доповіддю (до 10
хв.);
тільки публікація тез;
стендова доповідь.
Потреба в технічних засобах для
ілюстрації доповіді (вказати, яких саме)
__________________________________

Потреба в готелі
- Так (з __ по __. _________ 2013 р.)
- Ні
Підпис учасника ___________________
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до
15 березня 2013 року поштою або
на електронну адресу оргкомітету
надіслати:
 текст доповіді, оформлений згідно з
вимогами;
 заявку на участь у конференції.
Публікація матеріалів для участі в
конференції
безкоштовна.
Про
прийняття тез до друку і включення їх
до
програми
конференції
буде
повідомлено додатково. Особисте
запрошення на конференцію буде
надіслано на вимогу заявника.
Збірники
матеріалів
конференції
будуть видаватись авторам під час
проведення конференції.
Оргвнесок – 50 грн.
Адреса оргкомітету:
Рада молодих вчених і спеціалістів,
Інститут захисту рослин НААН
вул. Васильківська, 33
м. Київ, 03022
Контактні особи:
+38(067) 764-02-07 Лютко Людмила;
+38 (095) 493-07-11 Гордієнко Олександра.
e-mail: molod.rada.izr@gmail.com
www.ipp.gov.ua

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ
НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Рада молодих вчених і спеціалістів

Міжнародна науково-практична
конференція молодих вчених,
присвячена 100-річчю до дня
народження видатного вченого
В.П. Васильєва
«СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ЗАХИСТУ РОСЛИН»
Інформаційний лист
2-3 квітня 2013 р.
м. Київ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Рада молодих вчених і спеціалістів
Інституту захисту рослин НААН
запрошує Вас прийняти участь у
Міжнародній
науково-практичній
конференції «Стан та перспективи
розвитку
захисту
рослин»,
присвяченій
100-річчю
до
дня
народження видатного вченого В.П.
Васильєва.

Текст

доповіді

надсилається

в

одному примірнику на 1 сторінку
стандартного

паперового

аркуша

(210×297 мм, А-4). Поля: зверху і знизу

Напрями роботи конференції:
1. Сучасний стан та перспективи
розвитку захисту рослин України.
2. Селекція,
насінництво
біотехнологія в захисті рослин.

і

ентомологія.
Початок роботи конференції
2 квітня 2013 року о 11.00. Реєстрація буде
відбуватися 2 квітня 2013 року о 10.00 за
адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 33,
Інститут захисту рослин НААН, корпус №1.

Відповідальність за достовірність
поданих
матеріалів
несе
автор.
Оргкомітет залишає за собою право
редагувати, скорочувати та відхиляти
надіслані
матеріали,
які
не
відповідають вимогам.

– по 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 25 мм.
Зліва розміщується УДК, ініціали і
прізвище автора, науковий ступінь,
вчене звання, посада, назва організації,

3. Сучасні
технології
захисту
сільськогосподарських культур:
гербологія;
фітопатологія;

-

Вимоги до оформлення матеріалів:

де працює автор, e-mail. Назва статті –
по

центру

сторінки

жирними

заглавними літерами. Шрифт тексту
Times Roman Cyr, кегель – 14 pt,
абзацний відступ – 1,2 см, інтервал
одинарний.

Студенти

і

здобувачі

наукових ступенів у кінці тез доповіді
вказують

прізвище

та

ініціали

наукового керівника, його науковий
ступінь, посаду. Назви файлів мають
містити

прізвище

першого

автора,

наприклад: liutko_teza; liutko_zayavka.
Формат файлів: .doc або .rtf.

Зразок оформлення статті
УДК 632.654
Лютко Л.М., канд. с.-г. наук,
завідувач лабораторії токсикології
пестицидів
Інститут захист рослин НААН
України
e-mail: liutko@gmail.com
ЗВИЧАЙНИЙ ПАВУТИННИЙ
КЛІЩ – ШИРОКИЙ ПОЛІФАГ
Павутинний
кліщ
–
широкий
поліфаг, який пошкоджує понад 200
рослин з різних родин. З овочевобаштанних культур полюбляє огірки,
дині, кавуни, квасолю, гарбуз, дещо
менше – буряк, шпинат, кріп, селеру,
петрушку, перець, помідори……

