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Тематичні напрямки роботи конференції 

1. Енерго- і ресурсозберігаючі екологічно безпечні 

технології виробництва овочевих і плодових культур. 

2. Селекція і генетика сільськогосподарських рослин. 

3. Сучасні технології виробництва продукції 

рослинництва. 

4. Інноваційні технології післязбиральної обробки та 

зберігання сільськогосподарської продукції. 
5. Діагностика і класифікація ґрунтів. 

6. Охорона та раціональне використання ґрунтового 

покриву. 

7. Сучасні системи землеробства. 

8. Актуальні проблеми екології та охорони довкілля. 

9. Проблеми захисту і карантину рослин. 

10. Агрохімічна діагностика і управління живлення 

культур у сучасних технологіях. 

11. Актуальні проблеми експериментальної біології 

рослин. 
 

Робочі мови конференції: українська, 

                                              російська, 

                                              англійська 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Матеріали обсягом до трьох повних сторінок 

розміщуються на аркушах паперу формату А4 

(297х210 мм), поля зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 
2,0 см. У лівому верхньому куті проставляється індекс 

«УДК». Нижче, через інтервал, посередині – прізвище 

та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання. 

Нижче, без відступу, посередині – назва організації, 

яку представляє автор. Нижче, без відступу, 

посередині електронна адреса організації або (краще) 

автора, для наукової переписки зацікавлених роботою. 

Нижче, через інтервал, посередині – НАЗВА 

РОБОТИ. Через інтервал розміщують текст тез 

доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір 

– 14 пт, інтервал – одинарний, абзацний відступ – 
1,25 см (5 знаків). Текст має бути побудований за 

наступною схемою: постановка проблеми, виклад 

основного матеріалу досліджень, висновки, список 

літератури. Здобувачі наукових ступенів у кінці тез 

доповіді обов'язково вказують наукового керівника, 

його науковий ступінь, посаду, використовуючи 

прийняті скорочення (шрифт Times New Roman, 

звичайний, розмір – 10 пт). 

Назви файлів повинні містити прізвище першого 

автора, наприклад, для тез доповіді – ivanov_abstr; для 

заявки – ivanov_registr. Формат файлів. Doc або. Rtf. 
 

ТЕЗИ ДРУКУЮТЬСЯ В АВТОРСЬКІЙ РЕДАКЦІЇ 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

УДК 631.35.02.11 

 

Іванов І.І., студент* 
Харьковский национальный аграрный университет 

им. В.В. Докучаева 

е-mail: mixeev.valentin@outlook.com 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ 

 

Текст (постановка проблеми; виклад основного 

матеріалу досліджень; висновки; список літератури) 

_________________ 

* Науковий керівник – Петров П.П., канд. с.-г. наук, 

доцент 
 

У зв’язку із дотриманням заходів щодо запобігання 

розповсюдженню захворювання на COVID-19 

конференція буде проводитися у заочному форматі 
 

Для участі у конференції 

необхідно до 20 листопада 2021 р. надіслати: 

1) на електронну адресу mixeev.valentin@outlook.com: 

• текст тез доповіді, оформлений згідно з вимогами; 

• скановану (фото) копію квитанції про сплату 

організаційного внеску (100 грн за публікацію тез 

доповідей, для пересилання поштою матеріалів 
конференції додатково сплачується 35 грн); 

•2) матеріали конференції будуть розміщені на сторінці 

факультету агрономії та захисту рослин на офіційному 

сайті ДБТУ в розділі "Конференції на факультеті". 
 

Контактна особа: 

Міхєєв Валентин Григорович 

Тел: +38(096)-639-81-79 

Е-mail: mixeev.valentin@outlook.com 
 

Кошти надсилати банківським переказом: 

на картку ПриватБанк 5168 7574 2224 8114 

Призначення платежу – участь у конференції  

(з вказуванням ініціалів учасників конференції) 
 

Чекаємо на Вашу участь у Конференції!!! 

mailto:mixeev.valentin@gmail.com

