Національна академія аграрних наук УКРАЇНИ
Інститут овочівництва і баштанництва 
Дослідна станція «Маяк» 
Інформаційне повідомлення 
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у заходах, що будуть проведені на Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН у рамках IV-го  наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2019», а саме:
V міжнародній науково-практичній конференції «Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку», присвяченій 45-річчю від дня заснування Дослідної станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН; дата проведення 12-13 березня 2019 р.;
	IІI міжнародній науково-практичній конференції «Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)»; дата проведення – 14-15 березня 2019 р.
 Місце проведення: Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН. Форма участі – дистанційна. 
Учасники: науковці науково-дослідних установ, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та установ, які мають стосунок до тематики конференцій. 
Прохання ознайомити із запланованими заходами колег з інших установ і організацій, з якими у Вас налагоджена наукова та практична співпраця.
Умови участі у конференціях:
до 26 лютого 2019 року необхідно надіслати на поштову або електронну адресу Оргкомітету: 
заявку на участь у заходах;
доповіді і повідомлення, оформлені відповідно до вимог;
	відскановану копію квитанції за участь у заходах.
Відповідальність за зміст матеріалів  і відповідність нормам правопису та орфографії несуть автори і наукові керівники. Оргкомітет залишає за собою право проводити технічне редагування надісланих матеріалів.
Організаційний внесок за участь у заходах становить:   100 грн.  Збірник буде відправлений автору «Новою поштою». Оплата за пересилку – за рахунок одержувача. 
За умови отримання тільки електронного збірника у форматі PDF – участь у заходах безкоштовна.
Кількість доповідей від одного автора/колективу авторів не обмежена. 
Кошти перераховувати на картку Приватбанку: 5168 7427 0457 4437; одержувач – Птуха Надія Іванівна
Матеріали конференції будуть розміщені для ознайомлення і обговорення на web-сайті HYPERLINK "http://www.dsmayak.com.ua" www.dsmayak.com.ua. 
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Файли називати за прикладом: Ivanov_Zayavka; Ivanov_Tezy; Ivanov_Chek.
Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання, якщо протягом 5 діб підтвердження не надійшло, надішліть, будь ласка, матеріали повторно або зв’яжіться з Оргкомітетом за телефоном.



Вимоги до подання матеріалів:
   Матеріали надсилаються  на СD диску або електронною поштою, оформляються  у форматі А5 (гарнітура Microsoft Word, у форматі rtf. aбо doc.). Поля по 1,5 см. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) - 11 pt, міжрядковий інтервал 1,0, абзац 1,25 см. Формат таблиць та рисунків – книжний або альбомний; рисунки і графіки – не кольорові («відтінок сірого»). Подання доповідей обсягом більше 15 сторінок просимо попередньо узгодити з Оргкомітетом.
Матеріали конференцій будуть опубліковані у збірниках доповідей, примірник буде відправлено автору на вказане відділення «Нової пошти» протягом 2 місяців після проведення заходів (якщо збірник не надійшов – уточнюйте інформацію щодо пересилання).
З ПИТАНЬ конференцІЇ звертатися:
Тел.: 067-4391175. Відповідальна особа: Позняк Олександр Васильович.
E-mail: konf-HYPERLINK "mailto:dsmayak@ukr.net" dsmayak@ukr.net, копію матеріалів надсилати на olp18@meta.ua
Поштова адреса: ДС «Маяк» ІОБ НААН (для Позняка О.В.), вул. Незалежності, 39,  с. Крути, Ніжинський район, Чернігівська обл., 16645
Приклад оформлення доповідей
УДК 635.521:631.527                                                                                                                    
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Текст (вступ/постановка проблеми, мета, методи, результати досліджень, висновки). Формат А5 (Microsoft Word, збереження  у форматі з розширенням doc. або rtf.), поля по 1,5 см, шрифт – Times New Roman 11 pt, інтервал 1,0, абзац 1,25 см. 
Список використаних джерел:
1....(посилання на літ. джерело у тексті подаються у квадратних дужках).
* - Науковий керівник – Корнієнко С.І., доктор с.-г. наук
Заявка (заповнюється на усіх співавторів)
на участь у ________________________________________,
що відбудеться «____» березня 2019 р.
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Відділення «Нової пошти» для надсилання збірника
Вкажіть: відділення (населений пункт, №), ПІБ отримувача і номер моб. телефону. 


