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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Гайдаш Олександр Леонідович – голова ради молодих вчених, в. о. завідувача 

лабораторії фізіології рослин та методів селекції; тел. +38(066)-573-45-43 

          +38(097)-511-54-14 

 e-mail: a.gaidash88@ukr.net  

 

Деркач Катерина Вікторівна – заступник голови ради молодих вчених, науковий 

співробітник лабораторії біотехнології;  

тел. +38(050)-740-64-20 

 

Крамарьов Олександр Сергійович – відповідальний за роботу ради молодих вчених в 

мережі дослідних станцій, науковий співробітник лабораторії економіки; тел. +38(099)-

477-54-44 

 

Хіміч Маргарита Олегівна – секретар ради молодих вчених, аспірант; 

 

Клименко Лариса Олексіївна – редактор. 



РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

учасника конференції 

молодих вчених 

 

«Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна в 

контексті сучасних ринкових умов» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ___________________________________________ 

Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання______________________________ 

Повна поштова адреса, поштовий індекс__________________________________________ 

Телефон, факс ________________________________________________________________ 

е-mail:_______________________________________________________________________ 

Секція – _____________________________________________________________________ 

Назва доповіді:_______________________________________________________________ 

Необхідність бронювання місць у готелі:            так                         ні 

 

“____”_____________2019 р. 

 

 



Шановні колеги! 

 

Рада молодих вчених Державної установи Інститут зернових культур НААН 

запрошує Вас прийняти участь в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції: 

«Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна в 

контексті сучасних ринкових умов». До участі запрошуються наукові співробітники та 

аспіранти. 

Програма конференції передбачає виступи з доповідями, повідомленнями та їх 

обговоренням, можлива заочна участь. Тематика охоплює основні питання агрономії 

(селекція рослин, насінництво, рослинництво, агрохімія, землеробство, ґрунтознавство, 

захист рослин, тваринництво). 

 

Робота буде проводитись за секціями: 

1. Селекція і насінництво 

2. Рослинництво 

3. Землеробство 

4. Тваринництво 

 

За результатами конференції науковою комісією будуть відзначені кращі роботи. 

 

Програма 

30 травня  

8:00 – реєстрація та ознайомлення учасників з новітніми розробками установи; 

9:30 – відкриття конференції, пленарне засідання; 

10:30-15:00 – робота по секціях; 

15:30-16:30 – підведення підсумків, нагородження.  

31 травня – Від’їзд учасників 

 

Вимоги до оформлення 

До публікації приймаються тези українською та російською мовами за тематикою 

конференції, які раніше не були опубліковані, містять нові теоретичні та практичні 

результати, обсягом 1-2 сторінки формату А4, які не нумеруються. Матеріали повинні 

бути надіслані до 1 травня 2019 року. 

Відстань між рядками 1 інтервал, шрифт Times New Roman, 14 пт. Поля 2×2×2×2 

см. Абзац – 1,25 см. Тези друкуються в авторській редакції.  

Таблиці підписуються 12 шрифтом курсивом вгорі, а рисунки і графіки – внизу, 

розташування по центру. Формат таблиць та рисунків повинен бути книжним. 

Матеріали для публікації супроводжуються листом від установи за підписом 

керівника, внутрішньою рецензією та актом експертизи завірені вченим секретарем 

(проректором) або керівником установи. 

Тези надсилати в електронному вигляді з розширенням файлу: *.doc, *.docx або 

*.rtf (Word for Windows 98-2010) на електронну пошту оргкомітету. 

Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від 

оргкомітету конференції підтвердження на Ваш e-mail. 

Рукописи, що не відповідають вимогам, рішенням редакційної колегії 

відхиляються. 

 



Структура тез 

- УДК; 

- Назва тез, 12 пт, великими літерами; 

- Ініціали та прізвища авторів, їх науковий ступінь, вчене звання – курсивом; 

- Назва установи; 

- Ключові слова (6–7 шт.). 

- Коротка анотація (2–4 рядки). 

 

За матеріалами конференції буде видано збірник тез.  

 

Інформація для учасників 

 

Адреса оргкомітету: ДУ Інститут зернових культур НААН, вул. Володимира 

Вернадського, 14, м. Дніпро, 49027, Україна. 

тел/факс (0562)36-26-18 

моб. +38066-573-45-43 або +38(097)5115414 

e-mail: isgsz@gmail.com  

 

Публікація тез безкоштовна. Організаційний внесок за участь у конференції – 100 

грн.  

Проїзд до ДУ ІЗК НААН: Від залізничного або автовокзалу маршрутним таксі № 

101. Трамваєм № 1 до зуп. Історичний музей, або будь-яким іншим маршрутним таксі, 

що рухається по просп. Д. Яворницького – до вул. В. Вернадського. 

 

Робочі мови конференції 

Українська, Російська 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


