ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародних Таїровських читань
"Інтеграція фундаментального та прикладного
знання як основа інноваційного розвитку
виноградарства і виноробства",
присвячених
100-річчю Національної академії
аграрних наук України
Читання відбудуться
1 листопада 2018 року
в конференц-залі
ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН
Початок роботи о 10:00

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
НАУКОВИЙ КОМІТЕТ






На читаннях передбачається проведення
дискусій за наступними напрямками:
- фундаментальні та прикладні аспекти
ампелоекології;
- біотехнологічні та молекулярно-генетичні
основи селекції винограду;
- сучасні технології виноградарства та їх
теоретичне обґрунтування;
- переробка продукції
виноградарства
–
технологічні та теоретичні питання;
соціально-економічні
напрямки
розвитку
виноградарсько-виноробної галузі.



Робочі мови читань: українська, російська,
англійська.



Обладнання: мультимедійний проектор.
Матеріали читань будуть опубліковані у
фаховому міжвідомчому тематичному науковому
збірнику
«Виноградарство
і
виноробство»
№ 55 (с.-г. науки).







Гадзало Ярослав Михайлович - д.с.-г.н.,
академік НААН, президент НААН України;
Кондратенко Петро Васильович - д.с.-г.н.,
академік НААН, академік-секретар відділення
рослинництва НААН;
Власов Вячеслав Всеволодович - д.с.-г.н.,
академік НААН, директор ННЦ «ІВіВ
ім. В.Є. Таїрова»;
Тарвердян Аршалуйс Погосович - д.т.н.,
професор, член-кореспондент НАН РВ, ректор
Національного
аграрного
університету
Вірменії (м. Єреван, Республіка Вірменія);
Даду Костянтин Якович - д.с.-г.н., директор
Публічної Установи «Науково-Практичний
Інститут Садівництва, Виноградарства і
Харчових Технологій» (м. Кишинів, Республіка
Молдова);
Пачев Іван Дянков – д-р, професор, директор
Інституту виноградарства і виноробства
(м. Плевен, Республіка Болгарія);
Грицук Олександр Іванович – д.м.н.,
професор, зав. кафедри біохімії Гомельського
державного медичного університету (Гомель,
Республіка Білорусь);
Чеботар Сабіна Віталіївна - д.б.н., членкореспондент НААН, зав. кафедри генетики та
молекулярної
біології
Одеського
національного університету ім. І.І. Мечникова;
Мулюкіна Ніна Анатоліївна - д.с.-г.н.,
заступник директора з наукової роботи
ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;
Зеленянська Наталя Миколаївна - д.с.-г.н.,
заступник директора з науково-інноваційної
діяльності ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова».

Головний координатор:
Джабурія Л.В. - к.т.н., вчений секретар
ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»
Члени оргкомітету:
Штирбу А.В. – к.б.н., зав. відділу виноградарства
ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;
Ковальова І.А. – к.с.-г.н., зав. відділу селекції,
генетики
та
ампелографії
ННЦ
«ІВіВ
ім. В.Є. Таїрова»;
Баранець Л.О. - к.с.-г.н., зав. лабораторії
молекулярної генетики та захисту рослин відділу
молекулярної
генетики
та
фітопатології
ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;
Булаєва Ю.Ю. - к.с.-г.н., зав. відділу екології
винограду ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;
Кузьменко А.С. – к.с.-г.н., зав. лабораторії
агрохімії
відділу
виноградарства
ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;
Гінгін Л.П. - зав. лабораторії інноваційної
діяльності відділу наукових досліджень з питань
інтелектуальної власності та маркетингу інновацій
ННЦ « ІВіВ ім. В.Є. Таїрова».
КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ:
Національний науковий центр
«Інститут виноградарства і виноробства
ім. В.Є. Таїрова» НААН,
вул. 40-річчя Перемоги, 27,
смт. Таїрове, м. Одеса,
Україна, 65496
телефон/факс: +38(048) 740-36-76
е-mail: sbornik_iviv@ukr.net
www.tairov.com.ua
Додаткова інформація за телефонами:
+38(067) 28-50-137
Гінгін Людмила Петрівна,
+38(096) 58-40-222
Запорожан Олена Станіславівна

УМОВИ УЧАСТІ:

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Макет статті:

Для
своєчасного
формування
збірнику
матеріалів
читань
необхідно
до
10 вересня 2018 року оформити та надіслати на
електронну
адресу
оргкомітету
sbornik_iviv@ukr.net наступні матеріали:
1. Заявку на участь в читаннях (форма
додається).
2. Статтю, оформлену згідно з вимогами.
3. Відскановану копію документу про сплату
організаційного внеску.
Подані в оргкомітет статті повинні відповідати
темі читань та містити науково-методичні
розробки.
На одну статтю (незалежно від кількості
авторів) видається один авторський примірник
збірника матеріалів читань.
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В ЧИТАННЯХ:
Організаційний внесок за участь в читаннях
складає 300 грн. та включає витрати на видання
збірнику матеріалів читань (без розсилки по
пошті), організаційно-технічне забезпечення.
Вартість додаткового примірника збірнику
матеріалів читань – 100 грн.
За рішенням оргкомітету для іноземних
учасників участь в читаннях безкоштовна (за
умови взаємної публікації статей).
Проживання в готелі оплачується учасниками
самостійно.
Реквізити для сплати: Національний науковий
центр «Інститут виноградарства і виноробства
ім. В.Є. Таїрова», р/р 31254230108241 Державна
казначейська служба, м. Київ, код ЄДРПОУ
05431532, МФО 820172, свідоцтво №21837596,
ІПН 054315315211, код 25010100; символ 272.
Призначення платежу: Оргвнесок за участь в
Таїровських читаннях (ПІБ учасника) (у т.ч. ПДВ).

Обсяг – 3-5 повних сторінок;
Текст – українською, російською або англійською
мовами;
Формат – А4 (розміром 210х297) комп’ютерного тексту;
Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту 12 кегль;
 УДК у лівому верхньому куті сторінки;
прізвище та ініціали, вчена ступінь, вчене звання,
установа, країна – жирний курсив, розміщується
праворуч, Е-mail для листування;
назва статті – жирний шрифт великими літерами,
вирівнюється по центру;
анотація – курсивом;
ключові слова – не менше 3 та не більше 8;
текст статті – вирівнюється по ширині сторінки,
інтервал одинарний;
використані джерела – жирний курсив, вирівнюється
по центру;
References - транслітерований латиницею список
використаних джерел. Повинен бути оформлений за
міжнародним бібліографічним стандартом
АРА
(http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).
російською та англійською мовами: прізвище,
ініціали автора(ів), назва статті, анотація, ключові
слова - вирівнюються по центру.
Поля: по 2,0 см з усіх боків.
УДК
Прізвище та ініціали,
вчена ступінь, вчене звання,
установа,
країна
2 інтервали
НАЗВА СТАТТІ
2 інтервали
Анотація
2 інтервали
Ключові слова
2 інтервали
Текст статті (вирівнюється на ширину
сторінки)
2 інтервали
Використані джерела
2 інтервали
References
Російською та англійською мовами:
прізвище, ініціали автора(ів), назва статті, анотація,
ключові слова

З повагою, Організаційний комітет

Національна академія аграрних
наук України
Національний науковий центр
"Інститут виноградарства і виноробства
ім. В. Є. Таїрова"

МІЖНАРОДНІ
ТАЇРОВСЬКІ ЧИТАННЯ

"Інтеграція фундаментального та
прикладного знання
як основа інноваційного розвитку
виноградарства та виноробства"
100-річчю Національної академії
аграрних наук України присвячуються
1 листопада 2018 року
Одеса, Україна

