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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
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"БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН", 

присвячена 60-річчю створення  

ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА 

АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН 

 

26-27 жовтня 2021 року 

 

До участі запрошуються науковці, спеціалісти, аспіранти, докторанти установ і 

організацій, діяльність яких пов’язана з проблематикою конференції. 

 

Напрями роботи конференції: 

✓ ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ; 

✓ ҐРУНТОВА МІКРОБІОЛОГІЯ; 

✓ БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН ВІД ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ; 

✓ МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ В РОСЛИННИЦТВІ ТА КОРМОВИРОБНИЦТВІ 

 
Контакти: 

Горбань Віра Петрівна, т. (067) 950-40-92; 

Шаховніна Олена Олександрівна, т. (093) 771-32-33. 

E-mail: ismav_conf@ukr.net 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Програма конференції буде сформована на основі заявлених доповідей.  

Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді тез доповідей.  

Участь у конференції безкоштовна. 

 

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо надіслати заповнену анкету 

та тези доповіді до 1 жовтня 2021 року на електронну адресу: ismav_conf@ukr.net 

Вимоги до оформлення тез доповідей додаються 
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яка присвячена 60-річчю створення ІСМАВ НААН 

 

Прізвище ___________________ Ім’я ______________ По батькові _________________ 

Науковий ступінь, вчене звання _______________________________________________ 

Посада ____________________________________________________________________ 

Організація ________________________________________________________________ 

Поштова адреса для надсилання матеріалів конференції___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Тел./факс/e-mail ____________________________________________________________ 

Назва доповіді, автор (и) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ У МАТЕРІАЛАХ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Параметри тексту: шрифт тексту – 14 п., гарнітура – «Times New Roman», 

міжрядковий інтервал тексту – 1,5. 

2. Параметри сторінки – А4 (210х297 мм) – поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, 

ліве – 2 см, праве – 1 см, орієнтація книжкова. 

3. Мова тексту: українська, англійська. 

4. Загальний обсяг тез – 1-2 сторінки. 

5. Обов’язкові елементи тез: 

5.1. Назва тез – шрифт 14 п., напівжирний, усі літери прописні, по центру. 

5.2. Ініціали та прізвище автора(рів), науковий ступінь, місце роботи – 

вирівнювання по центру, курсив. 

5.4. Текст тез. 

6. Форма подачі матеріалів: електронною поштою: ismav_conf@ukr.net 

Увага! До тексту тез доповіді, без погодження з автором, можуть бути внесені 

редакційні правки. 

7. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редакційною 

колегією. 


