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Вельмишановні колеги! 
 

Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН запрошує Вас взяти участь  

у роботі міжнародної наукової інтернет-конференції,  

яка відбудеться дистанційно 26–27 жовтня 2022 року 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА! 
 

 

 

 



Робочі мови конференції – українська, англійська 

Тематичні напрями конференції: 

 

1. Новітні технології в рослинництві. 

2. Сучасні досягнення в селекції та насінництві. 

3. Генетичні ресурси рослин. 

4. Генетичні, фізіологічні, біохімічні та біотехнологічні дослідження в 

рослинництві. 

5. Адаптивність до біо- та абіотичних чинників. 

6. Агроекологія та екологія сільського господарства, зокрема з урахуванням зміни 

клімату. 

7. Ґрунтознавство та обробка ґрунтів в умовах зміни клімату. 

8. Історія сільського господарства. 

9. Економіка сільського господарства.  

 

Умови участі в роботі конференції: 

 

Для участі у конференції необхідно до 23 жовтня 2022 року надіслати тези та 

анкету-заявку на електронну пошту e-mail: skorokhodovnikita13@gmail.com  

У темі листа позначити Конференція та прізвище автора. 

Публікації приймаються лише за тематикою конференції. Матеріали повинні 

містити актуальні теоретичні та практичні результати. Тези друкуються у авторській 

редакції. Матеріали, які надійдуть після зазначеної дати, а також оформлені не 

за правилами (див. нижче), Оргкомітетом не розглядатимуться. 

Програма конференції буде сформована та надіслана після опрацювання заявок. 

Збірник матеріалів конференції в PDF форматі буде надіслано авторам на їхню 

електронну пошту, з якої було надіслано тези. Випуск друкованого варіанту 

збірника матеріалів конференції не планується.  

Ключові дати: 

- Подача реєстраційної форми учасника та тез доповідей – до 14 жовтня 2022 р. 

- Он-лайн зустріч у Google Meet –  26−27 жовтня 2022 р. 

Інформацію про конференцію розміщено на сайті www.yuriev.com.ua 

Учасники які бажають виступити з доповіддю на конференції повинні вказати 

пошту Gmail для під’єднання у Google Meet, регламент доповіді 5−7 хвилин. 

Також учасникам конференції які виступали з доповіддю буде надіслано на 

електрону пошту сертифікат про участь у конференції.  

 

Вимоги до оформлення тез: 

Загальний обсяг – до п’яти сторінок формату А4. 

Мова тексту – українська, англійська.  

Формат файлу – документ Microsoft Word (бажано не нижче версії 2007). 

Текст тез оформляється шрифтом Times New Roman, кегль 14 пт, з одинарним 

міжрядковим інтервалом та центрується по ширині сторінки, без переносів. Поля 

сторінки – верхнє та нижнє 1,6 см, ліве та праве 2,2 см абзацний відступ 1,25. 

mailto:skorokhodovnikita13@gmail.com
http://www.yuriev.com.ua/


Заголовок тез розміщується по центру сторінки ВЕЛИКИМИ літерами 

напівжирним шрифтом.  

Прізвища авторів виділяється шрифтом, розміщення – по центру. За наявності 

декількох авторів від різних організацій додаються цифрові позначки  

(1, 2
…) після прізвища автора та перед назвою організації відповідно.  

Назва організації вказується повністю та розташовується по центру, шрифт 

курсивом. Між назвою, прізвищами авторів, назвою установи, електронною поштою 

та текстом тез необхідно зробити відступи в один рядок.  

Використання ілюстративних матеріалів, формул повинно бути мінімальним. 

Орієнтація таблиць та рисунків повинна бути лише книжкова. Графіки таблиці 

розміщують в тексті та нумерують послідовно, у порядку їх згадування, на них 

роблять посилання в дужках (рис. 1). (табл. 1).    

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 
 

УДК 633.16:631.5275 

 

СЕЛЕКЦІЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО НА ПІДВИЩЕННЯ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

 Кузьменко І.І.1, Сидоренко О.О.2 

 

1 Інститут рослинництва імені В.Я. Юр′єва НААН 
2 Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 

 

e-mail: kuzmenko@gmail.com 

 

Текст тез. 

 

 

Вкінці тез через один рядок, необхідно надати англійською мовою: назву тез, 

прізвища авторів, назву установи з електронною поштою авторів та реферат обсягом 

500–700 знаків. 

Тези доповідей та анкету необхідно надіслати електронною поштою у вигляді 

вкладених (attached) файлів. Назва файлів – Kuzmenko_tezy, Kuzmenko_anketa. 

 

 



Матеріали буде видано в авторській редакції.   

Відповідальність за її зміст несе автор(и) 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА! 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

 

у Міжнародній науковій інтернет-конференції молодих учених  

«Актуальні проблеми рослинництва в умовах змін клімату», 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові  

Посада, науковий ступінь, вчене звання  

Назва установи  

Місто, Країна  

Назва тез доповіді  

Тематичний напрям  

Форма участі з доповіддю так/ні   

Контактний телефон (моб. viber)  

Е-mail  

 

  


