ЗАЯВКА
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
на участь у Міжнародній науково-практичній
конференції молодих вчених
- 100 грн – безпосередня участь у роботі
«Роль меліорації та водного господарства у
конференції та публікація матеріалів конференції;
забезпеченні сталого розвитку землеробства» - 85 грн – заочна участь (публікація та розсилка
Прізвище, ім’я та по-батькові всіх авторів
(ПІБ доповідача підкреслені)________________
Науковий ступінь__________________________
Вчене звання______________________________
Посада___________________________________
Назва установи ____________________________
Назва напряму конференції__________________
Назва доповіді_____________________________
Форма участі (безпосередня, заочна)__________
Адреса для листування_____________________
е-mail:____________________________________
Тел./факс_________________________________
Тел. моб.:_________________________________
Необхідність бронювання місць у
готелі__так/ні__
з «_» грудня 2017 р. по «_» грудня 2017 р.
Номер одно-, двох-, трьох-,
чотирьохмісний_____
Дата ________________
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Інститут водних проблем і меліорації НААН
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37,
Для участі у конференції на адресу Оргкомітету
до 20 листопада 2017 р. необхідно надіслати
такі документи на е-mail: rada.mol.iwpim@ukr.net
 заповнену заявку
(зразок назви файлу – Ivanov_I_I_zayavka.doc);
 файл із матеріалами тез
(назва файлу – Ivanov_I_I_tezu.doc);
 копію поштової/банківської квитанції про
сплату оргвнеску
(назва файлу – Ivanov_I_I_oplata.jpg).

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ
НАУК УКРАЇНИ
Інститут водних проблем і меліорації
Рада молодих вчених ІВПіМ НААН

одного примірника матеріалів конференції
поштою);
- 30 грн – вартість додаткового примірника.
Організаційний внесок необхідно перерахувати до
20.11.17 р. Реквізити для оплати:
Одержувач: Бутенко Ярина Олександрівна,
номер карти ПриватБанка 4149 4978 5610 9048
У призначенні платежу необхідно вказати:
«Оргвнесок за участь у конференції», а також
обов'язково прізвище автора і «Без ПДВ».
Проживання у готелі за рахунок учасників
конференції.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Шатковський А.П. (голова комітету), Діденко Н.О.
(заступник голови комітету, голова РМВ),
Купєдінова Р.А. (заст. голови РМВ з наукових
питань, відповідальна за поселення), Бутенко Я.О.
(заст. голови РМВ з соціальних питань),
Таргоній М.М.. (секретар комітету, секретар
РМВ), Даниленко Ю.Ю. (відповідальна за випуск
збірника).
Для довідок:
тел.(044)257-40-30, факс:(044) 257-87-32
www.igim.org.ua, http://rada.iwpim.com.ua /
rada.mol.iwpim@ukr.net
організаційні питання:
Діденко Наталія Олександрівна +38 (050) 944-93-08
Бутенко Ярина Олександрівна +38 (066) 721-55-40
бронювання місць у готелі:
Купєдінова Рушена Асанівна +38 (066) 000-76-16
ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ:
1) від центр. залізничного вокзалу метрополітеном
до станції м «Васильківська»;
2) від центр. автовокзалу метрополітеном до
станції м «Васильківська».

Міжнародна науково-практична конференція
молодих вчених
«РОЛЬ МЕЛІОРАЦІЇ ТА ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕРОБСТВА»

6 грудня 2017 р.

Інформаційне запрошення

м. Київ

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Ромащенко М.І. – голова комітету, д.т.н., ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
професор, академік НААН, директор Інституту.
КОНФЕРЕНЦІЇ
2. Шатковський А.П. – заст. голови комітету,
Обсяг тез не повинен перевищувати 4 сторінки.
д.с-г.н., с.н.с., заст. директора Інституту.
3. Музика О.П. – секретар комітету, к.т.н., учений Формат тексту: WORD, *.doc
Формат аркушу: А4.
секретар Інституту.
4. Яцюк М.В., к.геогр.н., в.о. заступника директора Поля: ліве – 3 см, праве, нижнє, верхнє – 2 см.
Інституту з наукової роботи.
Шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал –
5. Коваленко П.І., д.т.н., професор, академік НААН, 1,0 пт.
радник дирекції.
6. Загайчук А.С., к.т.н, ст. наук. співробітник.
Тези доповідей повинні містити:
7. Семенко Л.О., к.с.-г.н., ст. наук. співробітник.
- індекс УДК у лівому верхньому куті;
8. Жовтоног О.І., д.с.-г.н., ст. наук. співробітник.
- наступний рядок заголовок – прописними
9. Ковальчук П.І., д.т.н., професор, гол. наук.
літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання
співробітник.
по центру;
10. Ковальчук В.П., д.т.н., ст. наук. співробітник.
- через рядок прізвище автора (-ів) –
11. Михайлов Ю.О. – д.т.н., гол. наук. співробітник.
напівжирним шрифтом, вирівнювання по
12. Погребняк А.П., д.с.-г.н., гол. наук. співробітник.
правому краю;
13. Попов В.М., д.т.н., гол. наук. співробітник.
- наступний рядок повна назва організації,
14. Тараріко Ю.О.,д.с.-г.н.,
професор,
член-кор.
місто, країна, e-mail – шрифт звичайний,
НААН.
вирівнювання по правому краю;
15. Хоружий П.Д., д.т.н., професор, гол. наук.
через рядок текст тез – вирівнювання по
співробітник.
ширині.
16. Вишневський В.І. – д.геогр.н., гол. наук.
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
співробітник.
Початок реєстрації учасників о 900.
17. Васюта
В.В.,
д.с.-г.н.,
провідний
наук. Необхідно підкреслити інформацію доповідача
Початок роботи конференції о 1000.
(прізвище, назву установи, місто та e-mail).
співробітник.
Тривалість доповіді до 10 хвилин.
18. Чарний Д.В., д.т.н., ст. наук. співробітник.
Заплановано проведення секційних засідань з
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
актуальних питань меліорації та водного
ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
господарства.
УДК 631.6 ……
Надіслані тези доповідей буде надруковано у
МЕЛІОРАЦІЯ
Збірнику матеріалів Міжнародної науковоНАУКОВІ НАПРЯМИ РОБОТИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ
практичної конференції молодих вчених.
КОНФЕРЕНЦІЇ:
Кращі доповіді, за рішенням наукового комітету
 Зрошувальні та осушувальні меліорації.
І.І. Іванов1, П.П. Петров2
конференції, буде опубліковано у міжвідомчому
1
 Водопостачання та водовідведення.
Інститут водних проблем і меліорації, м. Київ, eтематичному науковому збірнику «Меліорація і
 Агроекологічний моніторинг та охорона водне господарство», який є фаховим виданням із
mail: ivanov@gmail.com
2
водних ресурсів і меліорованих земель.
ПДСГДС, м. Г. Пристань, Херсонська обл.,
технічних та сільськогосподарських наук за
 Особливості
технологій
виробництва спеціальністю
e-mail: petrov@ukr.net
06.01.02 «сільськогосподарські
сільськогосподарської продукції.
Текст тез ……………………
меліорації».
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти
 Соціально-економічні складові ведення
тези доповідей, які не відповідають вимогам або
сільського господарства.
тематиці конференції.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції
молодих вчених «Роль меліорації та водного
господарства у забезпеченні сталого розвитку
землеробства», яка відбудеться 6 грудня 2017 р.
в Інституті водних проблем і меліорації НААН
за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 37.
Конференція передбачає:
- обмін думками щодо сталого розвитку
землеробства та можливостей впровадження
розробок молодих вчених у сучасних умовах
сільськогосподарського виробництва,
- ознайомлення із основними досягненнями
науки і виробництва у сфері меліорації та
водного господарства,
- розширення творчих контактів вчених.
Робочі мови конференції – українська,
російська, англійська.
Обладнання: мультимедійний проектор.

