Організаційний внесок за участь у
конференції складає:
ОРІЄНТОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
- публікація матеріалів у електронному вигляді КОНФЕРЕНЦІЇ
70
гривень;
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
- друкований екземпляр збірника - 100 гривень;
ГІДРОТЕХНІЧНОГО І
25 травня 2018 року.
ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА - отримання сертифіката учасника конференції 30 гривень;
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
- проживання в пгт. Лазурне на базі-відпочинку до 1000 – Заїзд учасників конференції
ЗРОШУВАНОГО ГЕКТАРА»
«Колос» від 170 до 330 гривень;
яка відбудеться 25-26 травня 2018 року
+ 170 гривень харчування за 1 добу.
та реєстрація
у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний
- для співробітників ХДАУ – публікація 00
10 – 1145 Відкриття конференції.
університет»
безкоштовна.
Оргвнесок, за умови очної участі у конференції,
Напрями роботи конференції:
Пленарне засідання.
- гідротехнічне будівництво, водна інженерія та (сплачується учасниками під час приїзду в
залежності
від
відвідування
заходів 1145 – 1200 Кава-брейк.
водні технології;
конференції).
- зрошуване землеробство;
1200 – 1400 – Секційні засідання.
- вирощування нішевих культур при різних
Транспортні витрати, вартість проживання
системах поливу;
оплачується учасниками конференції самостійно
- меліоративне ґрунтознавство;
1430 - Виїзд учасників конференції на провідні
- вплив гідротехнічних споруд на навколишнє Оплату за публікацію матеріалів здійснювати на підприємства
Херсонської
області
картку Приват Банку лише після подачі
середовище;
(Олешківського,
Голопристанського
та
матеріалів та підтвердження їх отримання
- інженерний захист територій;
Скадовського
районів).
Дружня
вечеря
в
пгт.
оргкомітетом:
- водопостачання та водовідведення;
Лазурне на базі – відпочинку «Колос».
№ 4149497859313316
- сучасні технології будівельного виробництва;
(отримувач
переказу
–
Шеховцова
Вікторія
- управління водними і земельними ресурсами;
Миколаївна)
- використання ГІС-технологій в водній інженерії
26 травня 2018 року.
Матеріали
для
публікації, заявку та чек про
та управлінні земельними ресурсами;
оплату надсилати на електрону адресу:
- сучасні досягнення проектування гідротехнічних
900 - Сніданок
gts_gis_211@ukr.net
споруд.
Екскурсія
Робочі мови - українська, англійська, російська.
Додаткову інформацію можна отримати:
Тези доповідей учасників заходу будуть
Бізнес – ланч
опубліковані у збірнику матеріалів конференції.
Шапоринська Наталя Миколаївна – голова 1400 - 1600 - від’їзд до Херсону учасників
Кожен учасник отримає сертифікат конференції.
оргкомітету завідувач кафедри гідротехнічного
Для участі у конференції необхідно до
конференції
20 травня 2018р. надіслати до оргкомітету будівництва, водної інженерії та водних
технологій
тел.: +38 (066) 197 08 16
електронною поштою або надати особисто:
Форма участі у конференції:
e-mail:
shaporynska@ukr.net
- заявку на участь (форма додається);
1)
очна
(вказати
необхідність бронювання
- текст матеріалів в електронній версії,
Ладичук Дмитро Олександрович - заступник місць в готельних номерах студмістечка
оформлений згідно вимог (наводяться нижче);
голови
e-mail: dladychuk@ukr.net
ХДАУ);
- здійснити оплату за публікацію матеріалів.
Для публікації повноцінної статті у фаховому тел.: +38 (066) 823-81-90
виданні
«Таврійський
науковий
вісник» Нестеренко Олена Михайлівна 2) заочна (відправка збірника та сертифіката
відповідальний секретар оргкомітету
необхідно зайти на сайт видавництва.
поштою за рахунок одержувача).
e-mail: nesterenko_markiv@ukr.net
editor@tnv-agro.ksauniv.ks.ua
тел.: +38 (050) 95273-67
Шановні колеги!

Запрошуємо до участі
у міжнародній науково-практичній конференції

Подача матеріалів до 20 травня 2018 р.
Вимоги до оформлення:
Обсяг тез 2-4 повні сторінки, включаючи
ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.
- поля верхнє і нижнє, ліве і праве - 2,0 см;
- міжрядковий інтервал - 1,0;
- шрифт «Times New Roman», кегль – 14пт;
- абзац - 1,0 см (не допускається створення
відступу за допомогою клавіші Tab і знаків
пропуску);
- текст вирівнюється по ширині.
При необхідності посилання на джерела
необхідно робити по тексту в квадратних дужках із
зазначенням номерів сторінок відповідно до
джерел. Наприклад: [3,с.234] або [2, с.35; 8, с 234].
Тези повинні мати такі структурні елементи:
-індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки)
-назва тез;
-прізвище та ініціали автора (-ів) не більше 4-х,
науковий ступінь, вчене звання, посада і місце
роботи (навчання) із зазначенням міста, e-mail.
-текст тез;
-список
використаної
літератури
при
необхідності.
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка у електронному вигляді подається на
кожного учасника в одному файлі.
Приклад назви файлу: І.І. Іванчук, заявка.doc.
У заявці необхідно вказати:
Прізвище, ім’я, по батькові__________________
Посада ___________________________________
Науковий ступінь __________________________
Організація (ВНЗ, факультет, НДІ тощо),
її адреса (країна, місто) _____________________
Поштова адреса для листування, контактний
телефон, e-mail ____________________________
Назва доповіді _____________________________
Технічні засоби, необхідні доповідачу _________
Кількість збірників _________________________

КОНФЕРЕНЦІЯ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗА УЧАСТІ:
 Інженерно-технічної академії м. Нові Сад,
Республіка Сербія;
 Казахського НДІ водного господарства;
 Науково-інформаційного центру
Міністерство освіти і науки України
Міждержавної координаційної
ДВНЗ
«Херсонський державний аграрний
водогосподарчої комісії Центральної Азії (НІЦ
університет»
МКВК), м. Ташкент, Республіка Узбекистан;
Факультет
водного господарства,
 Білоруської державної сільськогосподарської
будівництва та землеустрою
академії, м. Горки, Республіка Білорусь;
Кафедра
гідротехнічного будівництва,
 Азербайджанського науково-дослідного
водної інженерії та водних технологій
інституту гідротехніки і меліорації, м. Баку,
Азербайджан;
Лист - запрошення
 Інституту ґрунтознавства та агрохімії
Національної академії наук Азербайджану;
Міжнародна науково-практична
 Національної академії аграрних наук України
конференція
Інститут водних проблем і меліорації м. Київ,
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Україна;
ГІДРОТЕХНІЧНОГО
 Національного наукового центру «Інститут
І ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО
ґрунтознавства та агрохімії імені
БУДІВНИЦТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
О.Н.Соколовського» НААН м. Харків,
ПРОДУКТИВНОСТІ
Україна;
ЗРОШУВАНОГО ГЕКТАРА»
 Національного університету водного
за підтримки Українського проекту бізнесгосподарства та природокористування
розвитку плодоовочівництва.
(НУВГП) м. Рівне, Україна;
 Держводагентства Управління експлуатації
водогосподарських систем, енергозбереження
та механізації м. Київ, Україна;
 Департаменту агропромислового розвитку
Херсонської обласної державної адміністрації
м. Херсон, Україна;
 Дніпровського держаного аграрноекономічного університету м. Дніпро, Україна
25 – 26 травня 2018р.
 Виробничої фірми "ДРИАДА" ДВНЗ «ХДАУ»
м. Херсон
м. Херсон, Україна;
 Центру інноваційних аграрних технологій
м. Херсон Україна.

