Конференція проводиться на платформі UKRLOGOS.IN.UA

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ?

КРОК 1

Оформіть роботу (тези / статтю) згідно вимог конференції та
прикладу оформлення.

I МІЖНАРОДНА НАУКОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОНФЕРЕНЦІЯ

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ

Розрахуйте вартість публікації та сплатіть організаційний
КРОК 2 внесок на офіційний розрахунковий рахунок редакції.

АГРОНОМІЇ, ТВАРИННИЦТВА, РИБНОГО ТА

Заповніть на сайті електронну анкету на участь у
конференції, прикріпивши до неї свою роботу та квитанцію
КРОК 3 про сплату організаційного внеску.

30 квітня 2021  Полтава, Україна

КРОК 4

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Форма участі: заочно-дистанційна

Очікуйте на відповідь про прийняття роботи до публікації
протягом наступних 2-6 годин робочого часу.

Тематика конференції: аграрні науки та продовольство 201; 202; 203;
204; 205; 206; 207; 208
; ветеринарна медицина 211; 212.

Орієнтуйтесь на контрольні дати конференції. Публікації, поштова
розсилка, індексація: усе це проводяться згідно із завчасно встановленим
графіком. Додатково на пошту надсилаються сповіщення про публікацію,
а на номер телефону – СМС із трек-номером поштового відправлення.

Робочі мови: українська, англійська, російська та інші мови
Обсяг матеріалів: від 2 до 10 сторінок

Детальна інформація про конференцію,
а також електронна анкета на
участь доступні за посиланням:
https://ukrlogos.in.ua/ua_conference_30_04_2021-1.php

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ГО Міжнародний центр наукових досліджень
 вул. Зодчих 40/103, м. Вінниця, Україна; 21037.
 mcnd@ukrlogos.in.ua
 https://ukrlogos.in.ua

 +38 098 1948380;

+38 098 1956755.

КОНКТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:







Прийом матеріалів
до 26 квітня (включно)

Публікація на сайті
30 квітня

Поштова розсилка
10 травня

 В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦЮЮТЬ НАСТУПНІ СЕКЦІЇ:
Секція 1. Ботаніка, агрономія та сучасні питання
землеробства, рослинництва та ґрунтознавства
Секція 2. Агроінженерія та механізація процесів
сільськогосподарської діяльності
Секція 3. Організація лісового та садово-паркового
господарства
Секція 4. Гідробіологія, аквакультура та технології
рибного господарства
Секція 5. Методологія розведення, відгодівлі,
утримання та використання свійських тварин

Секція 6. Зоологія, анатомія та фізіологія
тварин, ветеринарна медицина та
фармакологія
Секція 7. Переробка сільськогосподарської
сировини та виробництво продуктів
харчування, харчових добавок і
комбікормів
Секція 8. Ветеринарно-санітарна
експертиза продукції рослинного та
тваринного походження

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:

 РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

Сертифікати конференції міститимуть серію, номер та рекомендаціє щодо зарахування не менше 0,1 кредиту
ЄКТС (3 годин) за результатами самоосвіти, як форми професійного навчання для науково-педагогічних та
педагогічних працівників, державних службовців та інших фахівців, що проходять стажування.
Конференцію зареєстровано в базі даних науково-технічних заходів України УкрІНТЕІ (Державна наукова
установа у сфері управління МОН України) та інформаційному бюлетені «План проведення наукових,
науково-технічних заходів в Україні на 2021 рік». Посвідчення № 266 від 25.03.2021.
Збірнику з матеріалами конференції буде присвоєно ISBN, DOI та УДК. Кожен учасник за необхідності може
замовити DOI для своєї роботи. Збірник буде надіслано до Книжкової палати України імені Івана Федорова,
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, а також Національної бібліотеки України імені
Ярослава Мудрого.
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Індексація роботи в Google Scholar
Присвоєння роботі унікального DOI
(+ індексація роботи в CrossRef, ORCID)
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 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ / СТАТЕЙ):
Обсяг:
2-10 сторінок;
Розмір сторінки:
А4;
Орієнтація сторінки: книжкова;
Розмір полів:
всі по 2 см.;
Допустимий шрифт: Times New Roman, 14;
Табличний текст:
Times New Roman, 12;
Міжрядковий інтервал: полуторний (1,5);
Вирівнювання:
по ширині;
Абзацний відступ:
1 см.;

Рисунки, таблиці та схеми розміщуються
безпосередньо після тексту, де згадуються вперше, або
на наступній сторінці. Схеми повинні бути згруповані.
Формули набираються лише за допомогою редактора
формул в Microsoft Word.
Нумерація сторінок та автоматична розстановка
переносів відсутні.
Список використаних джерел оформлюється у
відповідності з одним із діючих стандартів оформлення.

 РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:
Для оплати за номером рахунку:

Для оплати за номером картки:

Отримувач: ГО ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА ПЛАТФОРМА
Код ЄДРПОУ: 39965941
Рахунку IBAN: UA693026890000026009055324296
МФО: 302689
Призначення: за публікацію від *П.І.Б*

Отримувач: MARIIA HOLDENBLAT
Номер картки: 5329 5720 0032 1795
Призначення: за публікацію від *П.І.Б*

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ:
1. Назва доповіді – великі літери, шрифт напівжирний, 14 кеглів, вирівнювання по центру;
2. Прізвище, ім'я та по батькові автора(-ів), науковий ступінь та звання (за наявності), посада (за наявності), повна
назва місця роботи або навчання - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю;
3. Прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності), його науковий ступінь та звання, посада, повна назва місця
роботи - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю;
4. Країна – шрифт курсив, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю;
5. Текст роботи – шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині;
6. Список використаних джерел – шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.
УДК роботи, ключові слова та інші структурні елементи, що не зазначені в вимогах, НЕ потрібні та не будуть надруковані в збірнику.
Виділення напівжирним/курсивним шрифтом по тексту роботи допускається лише у випадках, коли це необхідно для авторського
структурування роботи (наприклад: вступ, методи дослідження тощо). Всі інші виділення по тексту будуть видалені.

Конференція організована на
платформі UKRLOGOS.IN.UA
1.

UKRLOGOS.IN.UA надає аутсорсингові
послуги МЦНД та займається усіма
організаційними моментами.

2.

Оплата організаційних внесків
здійснюється на рахунок
правовласника UKRLOGOS.IN.UA:
Європейська наукова платформа.

