ЗАЯВКА НА РЕЄСТРАЦІЮ
(заповнюється на кожного учасника)
УВАГА!
Надішліть свою заявку не пізніше
14 грудня 2021 року
Прізвище ______________________________
Ім’я __________________________________
По батькові ___________________________
Організація ___________________________
Посада _______________________________
Науковий ступінь, звання ________________
______________________________________
Поштова адреса _______________________
______________________________________
Телефон _____________________________
Факс ________________________________
E-mail _______________________________
Назва доповіді _________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Державна установа
«Інститут охорони ґрунтів України»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

провулок Бабушкіна, 3,
м. Київ, Україна, 03190
Телефон/факс: (044) 356-53-21
E-mail: info@iogu.gov.ua

Державна установа
«Інститут охорони ґрунтів України»

КОНТАКТНА ОСОБА:

ЗАПРОШЕННЯ

Романова Світлана Адольфівна,
учений секретар ДУ «Держґрунтохорона»
Телефон: (044) 356-53-21
E-mail: romanowa@iogu.gov.ua

на Всеукраїнську науковопрактичну конференцію
«РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ :
СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОГНОЗ »

Місце проведення конференції:
ZOOM

Дата
Підпис
ОРГКОМІТЕТ БУДЕ ВДЯЧНИЙ
ЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЦІЄЇ
ІНФОРМАЦІЇ ЗАІНТЕРЕСОВАНИМ
ОСОБАМ

23 грудня 2021 року
м. Київ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо до участі
у Всеукраїнській
науково-практичній конференції
«РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ:
СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОГНОЗ »
ТЕМАТИКА І НАПРЯМИ
КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Моніторинг ґрунтів:
методологія; світовий досвід; інновації;
впровадження IT-технологій; показники;
аналізування і обробка даних; прогнози
і моделювання; стан ґрунтів і їх динаміка.
2. Боротьба з деградацією
та опустелюванням ґрунтів:
проблеми і шляхи вирішення; зарубіжний
досвід; заходи боротьби з деградацією
ґрунтів та підвищення їх родючості;
альтернативні види добрив; раціональне
землекористування; інноваційні технології
відтворення
родючості
ґрунтів;
удосконалення законодавчої бази.
3. Геоінформаційні технології
у сільському господарстві:
сучасні технології та тенденції розвитку
геоінформаційних систем у сільському
господарстві;
технології
лазерного
сканування та безпілотного аерознімання;
дистанційне зондування землі та ГІС для
моніторингу довкілля; картографування
земельного покриву; віддалене зондування та
ГІС для екологічного моніторингу.
Мова конференції —
українська

Для участі у конференції необхідно
до 14 грудня 2021 року зареєструватися,
надіславши на адресу оргкомітету заявку
(зразок додається).
Матеріали конференції
будуть опубліковані у спеціальному
випуску збірника наукових праць
«Охорона ґрунтів» та на сайті
державної установи «Інститут охорони
ґрунтів України»
Тези виступу приймаються до друку
(електронний та паперовий варіант).
Подання тексту тез — до 14 грудня
2021 року.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Мова — українська.
Обсяг — до 2 сторінок (4 тисячі знаків).
Текст виконується у редакторі Microsoft
Word, шрифт гарнітури Times New Roman,
розмір 14 друкарських пунктів, міжрядковий
інтервал — 1,5, відступ на початку абзацу
1 сантиметр.
Матеріали можуть містити одну таблицю
або рисунок, назви яких розміщують: над
таблицею і під рисунком світлим шрифтом
розміром
14
друкарських
пунктів,
міжрядковий інтервал — 1.
Наповнення
таблиці
виконується
шрифтом розміром 12 друкарських пунктів,
міжрядковий інтервал — 1.
Таблиці повинні бути виконані в Excel
або Word без заливання; формули —
у редакторі формул MS Equaition.
Рисунки, виконані у Word, повинні бути
згруповані в один графічний об’єкт. Усі
ілюстрації подавати у чорно-білому варіанті
або у градаціях сірого кольору.

Скорочення, умовні знаки, позначення,
список посилань — відповідно до стандартів.
Для оригінала-макета використовується
формат А4 з такими полями: верхнє та нижнє
— 2 см, ліве — 2,5 см, праве —
1,5 сантиметра.
Порядок розміщення матеріалу:
перший рядок — вказати УДК і
вирівняти за лівим краєм без відступу —
прямий напівжирний шрифт;
наступний рядок по центру — назва тез
ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ прямим
напівжирним шрифтом;
наступний рядок — інформація про
автора (авторів), а саме: ініціали та прізвище,
науковий ступінь, вчене звання, назва
організації, в якій працює автор, електронна
адреса (шрифт — курсив);
основний текст починається через один
рядок після інформації про автора.
Вирівнювання — по всій ширині.
Текст тез доповіді редагуванню не
підлягає і є оригіналом. Відповідальність
за їх зміст несе автор.
Матеріали, які не відповідатимуть
вимогам, оргкомітет не прийматиме.
Збірник планується опублікувати після
проведення конференції.

