
 
 



 

 

Вартість  публікації тез за одну сторінку комп’ютерного 

набору  становить  25  грн  на  колектив авторів  (учасники з 

України), для учасників з інших країн - 30 $. 

Вартість друкованого сертифікату учасника – 30 грн. 

Вартість друкованого збірника тез – 200 грн. 

Оплата організаційного внеску здійснюється на картку 

ПАТ КБ «Приватбанк». 

П.І.Б. одержувача платежу:   

Благодарь Катерина Сергіївна 

Номер картки:  4149 4993 8021 9269 

(Обов’язково зазначити призначення платежу: Організаційний 

внесок за участь в конференції від … (прізвище та ініціали 

автора)) 
 

До 19 травня 2021 року (включно) заповнити заявку на 

участь у конференції за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/10Ob3lk_QpucXvHkrBnd9nW6

J8PsfW5eeOctpc1eGicA/viewform?edit_requested=true  

 Файли назвати: Петренко_Оплата;  Петренко_Тези     

Оргкомітет: 

Аранчій  В.І.  –  ректор  Полтавського державного  аграрного  університету,  академік Академії  наук  

вищої  освіти  України, Заслужений діяч науки і техніки України, професор. 

Маренич  М.М.  –  декан  факультету агротехнологій  та  екології,  професор кафедри селекції,  

насінництва і генетики ПДАУ. 

Ромашко  Т.П.  –  кандидат  хімічних  наук, доцент,  завідувач   кафедри  біотехнології та хімії ПДАУ. 

Короткова І.В.  –  кандидат хімічних наук, доцент, професор    кафедри  біотехнології  та хімії ПДАУ. 

Сахно  Т.В.  –  доктор  хімічних  наук,  професор   кафедри  біотехнології  та  хімії  ПДАУ. 

Хахель  О.А.  –  доктор  фізико-математичних  наук,  професор   кафедри  біотехнології та хімії ПДАУ. 

Крикунова  В.Ю.  –  кандидат  хімічних  наук,  доцент,  професор   кафедри біотехнології та хімії ПДАУ. 

Малюга А.Ю. – завідувач лабораторії «Загальної біотехнології», асистент кафедри біотехнології та хімії 

ПДАУ. 

Благодарь К.С. – науковий співробітник лабораторії «Загальної біотехнології» кафедри біотехнології та 

хімії ПДАУ. 

 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

Формат  тексту:  Microsoft  Word(*.doc,*.docx). 

Орієнтація: книжкова. 

Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве): 2 см. 

Шрифт: Times New Roman, 14 pt. 

Міжрядковий інтервал: полуторний. 

Обсяг статті:  2 - 6 сторінок. 

Прізвище,  ініціали,  науковий  ступінь,  

вчене  звання  автора (авторів):  вирівнювання  по 

правому краю). 

Назва  установи  та  місто:  через  два інтервали. 

Назва  тез:  великими  літерами,  через інтервал - текст 

тез. 

Cписок  використаних джерел  -  Times New Roman, 12 

pt, одинарний  інтервал,  по  порядку  одним  рядком, 

курсивом 

Робочі мови: українська, російська та англійська. 

Форма участі у конференції: дистанційна, з  

виданням  збірника  матеріалів  конференції  та  

сертифікату учасника 

      Тематичні напрями конференції: 

 Актуальні  питання  хімії  та біотехнології 

 Хімія, екологія та здоров'я людини  

 Проблеми  фахової  та  методичної 

підготовки  з  хімії  та  біотехнології  у  

ВНЗ 

 Сучасні  проблеми  агропромислового 

комплексу 

 

Координатор  заходу:   
Короткова  Ірина Валентинівна  

Контактний телефон: +38 (050) 702-38-58 
 

https://docs.google.com/forms/d/10Ob3lk_QpucXvHkrBnd9nW6J8PsfW5eeOctpc1eGicA/viewform?edit_requested=true
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