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ЗАПРОШЕННЯ 

Оргкомітет щиро запрошує науковців і викладачів, аспірантів і студентів, спеціалістів у галузі 
взяти активну участь у роботі конференції, присвяченій 85-річчю з дня народження 

селекціонерки і дослідниці лікарських рослин Лідії Панасівні Шелудько 

Тематичні напрями: 
-    інтродукція, ботаніка, фізіологія лікарських рослин: 

-    екологічні проблеми вирощування і переробки; 
-    технології вирощування і збирання; 

-    післязбиральна переробка і технології; 
-    фітохімія лікарської сировини. 

Участь у роботі конференції дистанційна, публікація безкоштовна. 

Для участі у роботі конференції необхідно до 15 листопада 2022 р. надіслати на адресу 
оргкомітету статтю обсягом до трьох сторінок тексту та резюме українською та англійською 

мовами (назва, автор(и), текст). Просимо оформити статтю, як наведено у зразку (додається 
окремим файлом). 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 

Текстові матеріали набираються однією гарнітурою «Times New Roman», розмір кегля 12 пт., 
один інтервал. Параметри сторінки: стандартний А4 (210х297), розташування книжне, верхній 
і нижній береги – 20 мм, лівий, правий – 30 мм, сторінки без нумерації. У файл можна 
вставляти рисунки, фотографії, таблиці, графіки. Форматування файлу в редакторі MS Word, 
*.doc. Назва файлу за прізвищем автора(ів)  (наприклад: Petrenko.doc). 

Файл з матеріалами надсилати за адресою e-mail: herbmed2012@gmail.com на 
ім’я Поспєлова Сергія Вікторовича. 

Матеріали конференції у вигляді електронної збірки у форматі PDF будуть опубліковані на 
сайті академії http://pdaa.edu.ua та розіслані учасникам. 

Інформація про проведення конференції  та матеріали попередніх конференцій розміщені на 
сайті академії http://pdaa.edu.ua 

 

 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 

POLTAVA STATE AGRARIAN ACADEMY 

NATIONAL AGRARIAN ACADEMY OF SCIENCES 

EXPERIMENTAL STATION OF MEDICINAL PLANTS 

INSTYTUT BIOLOGII І NAUK О ZIEMI 

AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU (RZECZPOSPOLITA POLSKA) 

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 
"Medicinal Herbs: from Past Experience to New Technologies" 

21-22 November 2022 

 
INVITATION 

The Organizing committee invites members of scientific institutions, young scientists and university 
professors, professionals in the industry to take an active part in the conference  

dedicated to the 85-th anniversary of the birth of the breeder and researcher of medicinal plants 
Lidia Sheludko 

Thematic areas: 
- Introduction, botany, biology of medicinal plants; 

- Environmental problems of cultivation and processing; 
- Cultivation and processing technology; 

- Post-harvest processing and technology; 
- Phytochemistry of  medicinal plants. 

Participation in the conference: distance, without  payment 

To participate in the work of the Conference, by November 15, 2022, send an article to the address 
of the organizing committee with up to three pages of text and a summary in Ukrainian and English 

(the fourth page). Please make an article on the sample (the file is attached). 

GENERAL RULES OF: 

The text is typed by «Times New Roman», point size 12 pt., single interval. Page Setup: standard 
A4 (210x297), book accommodation, top and bottom margins - 20 mm, left, right - 30 mm, without 
page numbering. In the file, you can insert images, pictures, tables and graphs. Formatting file in 
MS Word, *.doc. The name of the file should contain the name of the author or authors (for. ex: 

Petrenko.doc). 

File with the materials sent  to e-mail: herbmed2012@gmail.com addressed Pospielov Sergii. 

 

Proceedings of the conference in the PDF format will be published on the website Academy 
http://pdaa.edu.ua and sent out to the participants of the conference. 

Information about the conference and materials of previous conferences are available on the 
Academy website http://pdaa.edu.ua 

mailto:herbmed2012@gmail.com
http://pdaa.edu.ua/
http://pdaa.edu.ua/
mailto:herbmed2012@gmail.com
http://pdaa.edu.ua/

