
3.  Участь у конференції - безкоштовна.

Вимоги щодо оформлення матеріалів, які 

надсилаються до оргкомітету

5. Структура тез:
ь УДК (вирівнювання по лівому краю);

ь назва тез (по центру сторінки жирними прописними 

літерами);

ь список літератури;

5. За результатами конференції буде сформовано 
електронний збірник матеріалів, який буде розіслано авторам 
разом з сертифікатом учасника. 

4. Всім зареєстрованим учасникам конференції на їх 
електронну адресу надсилається підтвердження про 
реєстрацію протягом 5 робочих днів після відправлення 
реєстраційної форми. Програма конференції буде сформована 
на основі надісланих в оргкомітет заявок про участь  та 
розіслана разом із запрошеннями.

1. Електронний варіант тез формується у текстовому 

редакторі MS Word (docx чи doc) у форматі А4, орієнтація 

книжкова. Також на адресу оргкомітету  (gruntzt@ukr.net)

надсилається підписана автором (авторами) сканкопія у 

форматі pdf.  Екектронний варіант тез називається за 

прикладом: Іваненко_Заявка, Іваненко_Тези. 

2. Обсяг тез до 3 сторінок, включно з таблицями, 

рисунками, бібліографічним списком.

3. Поля: всі по 20 мм.

4. Гарнітура: Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0, абзац – 1,0 см.

ь ініціали та прізвище автора (жирним шрифтом), науковий 

ступінь, назва установи, e-mail (вирівнювання по правому 

краю);

ь основний текст (вступ, методика проведення досліджень; 

результати досліджень; висновки та перспективи 

подальших досліджень);

ь рисунки та таблиці заверстуються в текст, не виходячи за 

поле набору, графіки подаються у чорно-білому вигляді.

6. Матеріали друкуються у авторській редакції, тому 

автори несуть відповідальність за зміст та оформлення тексту.

Шановні колеги! Даний інформаційний лист містить 
лише загальні умови участі у конференції.

Детальна інформація щодо 
оформлення матеріалів, які подаються 

до оргкомітету, розміщена на сайті 
Поліського університету 

www.znau.edu.ua 

Чекаємо на вашу участь у 
конференції!

ЗАЯВКА

на участь у Другій Міжнародній 
науково-практичній конференції 

«Сучасні тенденції розвитку галузі землеробства: 
проблеми та шляхи їх вирішення»

Прізвище ______________________________________  
Ім'я, по батькові_________________________________    
Науковий ступінь, вчене звання____________________                                         
Місце роботи (навчання) _________________________                                                   
Посада ________________________________________  
Назва доповіді __________________________________
_______________________________________________                                                                                            
_______________________________________________                                                                                              

ь тільки друк тез

Планую: (необхідне 
                підкреслити):

Секція_________________________________________  
Адреса та індекс ________________________________   
Контактний тел.  ________________________________    
E-mail _________________________________________  

ь виступити з доповіддю 
(до 10 хв.)

Конференція буде проводитися у очному та 
дистанційному (платформа Zoom) форматі . 

ОБЛАДНАННЯ:

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, російська, англійська

ь Зберігання та переробка продукції рослинництва.
ь Землевпорядкування.

Реквізити доступу до конференції будуть надіслані 
Вам пізніше.

1. До участі у конференції запрошуються наукові 
співробітники, аспіранти, докторанти та викладачі  вищих 
навчальних закладів та наукових установ.

ь   тези доповіді.
Матеріали приймаються виключно всі разом!

2. Не пізніше 26 травня 2021 року надіслати на адресу 
оргкомітету в електронному вигляді такі матеріали:

Умови участі у конференції та 
публікації

ь   заявку на участь у конференції;

Шановні колеги!

ь Ґрунтознавство та землеробство.

ь Кормовиробництво і луківництво.
ь Агрохімія.
ь Захист рослин.

Секції роботи конференції:

3 червня 2021 року на базі Поліського національного 
університету за адресою: м. Житомир, бульвар Старий, 7, 
10008.

Другої Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасні тенденції розвитку галузі 

землеробства: проблеми та шляхи їх вирішення»

Мета конференції:

- налагодження наукових зв'язків між  українськими та 

зарубіжними вченими.

ь Органічне землеробство.

Дата і місце проведення:

- аналіз сучасного стану та шляхи вирішення проблем в 
галузі землеробства;

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

ь Рослинництво та садівництво.
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