
Тези і реєстраційна анкета в електронному 

варіанті мають бути розміщені в окремих 

файлах, а в імені файлу вказується прізвище 

першого автора.  

Обсяг тез 2–3 сторінки. 
Підтвердження про прийняття тез і 

включення їх до електронного збірника 

здійснюється протягом 3 робочих днів шляхом 

повідомлення автора електронним листом. У 

разі відсутності повідомлення, необхідно 

надіслати матеріали повторно. 

Прийняті матеріали не повертаються. 

Кількість співавторів – не більше трьох 

осіб.  

Вимоги до оформлення тез додаються. 

Матеріали подають у текстовому редакторі 

Microsoft Word (2003-2007) з розширенням 

*.doc, гарнітура – Times New Roman, формат 

сторінки – А4, поля – 2 см з усіх сторін. 

Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14 pt; інтервал 

– 1,0, величина абзацного відступу – 1 см. 

Бібліографічний опис літературних джерел 

оформлюють згідно з ДСТУ 8302:2015. 

 Електронні збірники статей будуть 

розіслані авторам протягом 7 днів після 

проведення конференції. 

Відповідальність за зміст публікації 

несуть автори!!! 

 

Контактні телефони відповідальних 

виконавців: 

+380663886477 Гордєєва Олена Федорівна,  

+380992814872 Ласло Оксана Олександрівна 

 
ЗАЗДАЛЕГІДЬ ДЯКУЄМО ВАМ ЗА 

СПІВПРАЦЮ! 

    

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

Кафедра землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова 

 

ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра агрохімії 

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою 
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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ 

Всеукраїнській науково-практичній кон-       

ференції «Збалансований розвиток 

агроекосистем України: сучасний погляд та 

інновації», яка відбудеться 21 листопада 2019 

року.  
Для участі у конференції запрошуються 

наукові працівники, викладачі закладів вищої 

освіти, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої 

освіти та представники агробізнесу.  

Тематичне спрямування конференції: 

1. Землеробство, агрохімія і ґрунтознавство 

2. Рослинництво 

3. Агроекологія і захист рослин 

4. Селекція і насінництво 

5. Механізовані процеси землеробства 

Для участі в роботі конференції 

необхідно до 20 листопада 2019 р.  надіслати 

на електронну адресу      gordeevaef@ukr.net: 

1) заявку на участь у роботі конференції; 

2) відредагований текст тез доповіді. 

Форма участі в конференції – заочна. 

Робочі мови – українська, російська та 

англійська. 

За підсумками роботи конференції буде 

підготовлений електронний збірник тез, якому 

буде присвоєний УДК, ББК.   

 

Публікації тез безкоштовні! 
 

 ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Аранчій В.І. – голова, ректор ПДАА, кандидат 

екон. наук, професор; 

Грицан Ю.І. – проректор з наукової роботи 

ДДАЕУ, доктор біол. наук, професор (заступник 

голови); 

Горб О.О. – проректор з науково-

педагогічної, наукової роботи, кандидат с.-г. наук, 

доцент  (заступник голови); 

Писаренко П.В. – перший проректор ПДАА, 

доктор с.-г. наук, професор; 

Крамарьов С.М. – завідувач кафедри агрохімії 

ДДАЕУ, доктор с.-г. наук, професор; 

Цилюрик О.І. – завідувач кафедри рослинництва 

ДДАЕУ, доктор с.-г. наук, професор; 

Ткаліч Ю.І. – завідувач кафедри загального 

землеробства та ґрунтознавства ДДАЕУ, доктор с.-

г. наук, професор; 

Ярчук І.І. – професор кафедри агрохімії ДДАЕУ, 

доктор с.-г. наук, професор;  

Маренич М.М. – декан факультету агротехнологій 

та екології ПДАА, кандидат с.-г. наук, доцент; 

Міщенко О.В. – завідувач кафедри землеробства і 

агрохімії ім. В.І. Сазанова ПДАА, кандидат с.-г. 

наук, доцент; 

Поспєлов С.В. – професор кафедри землеробства і 

агрохімії ім. В.І. Сазанова ПДАА, кандидат с.-г. 

наук, доцент; 

Гангур В.В. – професор кафедри землеробства і 

агрохімії ім. В.І. Сазанова ПДАА, кандидат с.-г. 

наук, ст.н.с.; 

Дробітько А.В. – декан факультету агротехнологій 

МНАУ, кандидат с.-г. наук, доцент; 

Гамаюнова В.В. – завідувач кафедри землеробства, 

геодезії та землеустрою МНАУ, доктор с.-г. наук, 

професор; 

Федорчук М.І. – професор кафедри рослинництва 

та садово-паркового господарства МНАУ, доктор 

с.-г. наук, професор. 

 

 ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Гордєєва О.Ф. – доцент кафедри землеробства і 

агрохімії ім. В.І. Сазанова ПДАА, кандидат с.-г. 

наук (відповідальний секретар); 

Ласло О.О. – доцент кафедри землеробства і 

агрохімії ім. В.І. Сазанова ПДАА, кандидат с.-г. 

наук, доцент; 

Тараненко С.В. – доцент кафедри землеробства 

і агрохімії ім. В.І. Сазанова ПДАА, кандидат с.-

г. наук, доцент; 

Пашова В.Т. – доцент кафедри агрохімії 

ДДАЕУ, кандидат с.-г. наук, доцент; 

Бандура Л.П. – доцент кафедри агрохімії 

ДДАЕУ, кандидат с.-г. наук, доцент; 

Манушкіна Т.М. – доцент кафедри 

землеробства, геодезії та землеустрою МНАУ, 

кандидат с.-г. наук, доцент; 

Качанова Т.В. – доцент кафедри землеробства, 

геодезії та землеустрою МНАУ, кандидат с.-г. 

наук, доцент; 

Панфілова А.В. – доцент кафедри рослинництва 

та садово-паркового господарства МНАУ, 

кандидат с.-г. наук, доцент. 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Прізвище, ім’я, по батькові_________________ 

Науковий ступінь_________________________ 

Вчене звання_____________________________ 

Посада__________________________________ 

Ступінь вищої освіти (для здобувачів)________ 

Організація (повна та скорочена назва)_______ 

Контактний телефон ______________________ 

E-mail:__________________________________ 

Назва секції конференції:__________________ 

Назва тез:________________________________ 

 

Анкета заповнюється для кожного учасника 

конференції. 

mailto:gordeevaef@ukr.net
https://www.pdaa.edu.ua/content/naukova-chastyna-poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi


 


