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 Загальна м�кроб�олог�я;
Ґрунтова м�кроб�олог�я;
М�кроб�олог�я корм�в;
В�русолог�я рослин � тварин;
М�кробн� препарати в
рослинництв� та тваринництв�;
Захист рослин в�д хвороб �
шк�дник�в;
Б�отехнолог�ї в с�льському
господарств�;
Еколог�я м�кроорган�зм�в;
Економ�чн� аспекти б�олог�зац�ї
агропромислового
виробництва.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Запрошуємо Вас взяти участь у робот� наукової конференц�ї молодих вчених
"М�кроб�олог�я в сучасному с�льськогосподарському виробництв�", яка
в�дбудеться 27 –  28 жовтня 2020 року в Інститут� с�льськогосподарської
м�кроб�олог�ї та агропромислового  виробництва НААН.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

НАПРЯМКИ РОБОТИ:

Тези мають бути побудован� в лог�чн�й посл�довност�, насичен� фактичним
матер�алом. Матер�али обсягом не б�льше 2  стор�нок формату А4, надрукован� в
текстовому редактор� Microsoft Word for Windows  97 або вище (шрифт Times New
Roman, розм�р 12 pt, через 1 м�жрядковий �нтервал. Поля: л�ве, верхнє, нижнє – 2 см,
праве  –  1  см. Посилання на л�тературн� джерела в текст� сл�д подати в круглих
дужках (пр�звище автора, р�к публ�кац�ї). 
Назва файлу тез повинна м�стити пр�звище першого автора, наприклад,
kovalenko_tezy.doc. Назва файлу заявки повинна м�стити пр�звище учасника,
наприклад, kovalenko_zayavka.doc.
Перед основним текстом сл�д вказати УДК, назву тез, �н�ц�али та пр�звище автор�в
(пр�звище допов�дача п�дкреслити), повну назву установи, поштову адресу, e-mail.
Тези допов�дей та заявку просимо надсилати не п�зн�ше 14 вересня 2020 р. на
електронну адресу rmv.isgm@gmail.com

До участ� у конференц�ї запрошуються студенти,
асп�ранти та молод� вчен�, котр� працюють у
в�дпов�дних галузях.
Робоча мова конференц�ї українська. 
За матер�алами конференц�ї буде видано
зб�рник тез допов�дей учасник�в.
У межах конференц�ї буде проведено
конкурc наукових роб�т з присудженням
�менних прем�ї   М.В.  Рево (в галуз�
в�русолог�ї) та О.О.  Берестецького (в галуз�
грунтової м�кроб�олог�ї) ,  за кращу наукову
допов�дь (в галуз� економ�ки б�олог�зац�ї
землеробства)  та за кращу наукову роботу
практично спрямування.

ДЕТАЛІ ПРОВЕДЕННЯ

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Пр�звище, Ім’я, По батьков�
Повна назва установи
Сруктурний п�дрозд�л
Посада
Контактний телефон та е-mail
Поштова адреса
Назва допов�д�
Автори (допов�дача п�дкреслити)
Форма участ� (очна, заочна)
Форма допов�д� (усна, стендова)
Секц�я (напрямок роботи)

Інформац�ю про отримання заявки � тез буде
п�дтверджено листом на Вашу електронну
адресу.
Детальн� вимоги щодо оформлення
стендових та усних допов�дей будуть вказан�
у другому �нформац�йному лист�, який буде
роз�слано  1 жовтня 2020 року.
Особист� запрошення учасникам що обрали
очну форму участ� в робот� конференц�ї
будуть над�слан�  19 жовтня 2020 року.

ЗВОРОТНИЙ ЗВ 'ЯЗОК


