
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ НАУК 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ІАП НААН 
 

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  
ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Лікарське рослинництво: від досвіду минулого  
до новітніх технологій» 
30-31 травня 2016 року 

ЗАПРОШЕННЯ 

Оргкомітет щиро запрошує науковців і викладачів, аспірантів і 
студентів, спеціалістів у галузі взяти активну участь у роботі кон-
ференції 

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 заочна, публікація безкоштовна. 

Для участі у роботі конференції необхідно до 15 травня 2016 р. 
надіслати на адресу оргкомітету статтю обсягом до трьох сторі-
нок тексту та резюме українською, англійською, російською мо-
вами (четверта сторінка). Просимо оформити статтю, як наведе-
но у зразку.  

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 – 30 мм, правий – 10 мм, сторінки без ну-
мерації. У файл можна вставляти рисунки, фотографії, таблиці, 
графіки. Форматування файлу в редакторі MS Word 93, 97. Назва 
файлу за прізвищем автора(ів)  (наприклад: Petrenko.doc). 
Файл з матеріалами надсилати електронною поштою на адресу 
e-mail: herbmed2012@gmail.com на ім’я Поспєлова Сергія Вік-
торовича.     

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

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ПОЛТАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ИАП НААН 

 
V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

ИНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к со-

временным технологиям» 
30-31 мая 2016 года 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
Оргкомитет приглашает научных работников и преподавателей, 
аспирантов и студентов, специалистов в отрасли принять активное 
участие в работе конференции. 

Тематические направления: 
- интродукция, ботаника, биология лекарственных растений; 
- экологические проблемы выращивания и переработки; 
- технология выращивания и переработки; 
- послеуборочная переработка и технологии; 
- фитохимия лекарственного сырья. 

Участие в работе конференции заочное, публикация без оплаты 

Для участия в работе конференции необходимо к 15 мая 2016 г. 
прислать на адрес оргкомитета статью размером до трех страниц 
текста и резюме на русском и английском языках (четвертая стра-
ница). Просим оформить статью по образцу. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ: 
Текст набирают одной гарнитурой «Times New Roman», размер 
кегля 12 пт., межстрочный одинарный интервал. Параметры стра-
ницы: стандартный А4 (210х297), размещение книжное, верхние и 
нижние поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм, страницы без 
нумерации. В файл можно вставлять рисунки, фотографии, табли-
цы и графики. Форматирование файла в редакторе MS Word 93, 
97. Название файла по фамилии автора(ов) (например: 
Petrenko.doc). Файл с материалами высылать электронной почтой 
по адресу e-mail: herbmed2012@gmail.com  на имя Поспелова 
Сергея Викторовича.     

Материалы конференции в виде электронного сборника в формате 
PDF будет опубликован на сайте академии http://pdaa.edu.ua. 

Информация о проведении конференции и материалы предыду-
щих конференций размещены на сайте академии 
http://pdaa.edu.ua. 
 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 
NATIONAL AGRARIAN ACADEMY OF SCIENCES 

POLTAVA STATE AGRARIAN ACADEMY 
EXPERIMENTAL STATION OF MEDICINAL PLANTS 

 
V INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND  

PRACTICAL CONFERENCE  
"Medicinal Herbs: from Past Experience to New Technologies" 

30-31 May 2016 

INVITATION 
The Organizing сcommittee invites members of scientific institutions, 
young scientists and university professors, professionals in the industry 
to take an active part in the conference 
 
Thematic areas: 
- Introduction, botany, biology medicinal plants; 
- Environmental problems of cultivation and processing; 
- Cultivation and processing technology; 
- Post-harvest processing and technology; 
- Phytochemistry medicinal plants. 
 
Participation in the conference correspondence, without  payment 
To participate in the conference are May 15, 2016 to send to the ad-
dress of up to three pages of text and summaries in  English (the fourth 
page). Please, see example                                                                       
 

GENERAL RULES OF: 
The text is typed by «Times New Roman», point size 12 pt., Line spac-
ing between the lines. 
Page Setup: standard A4 (210x297), book accommodation, top and 
bottom margins - 20 mm, left - 30 mm, right - 10 mm, without page 
numbering. In the file, you can insert images, pictures, tables and 
graphs. Formatting file in MS Word 93, 97. The name of the file should 
contain the name of the author or authors (eg: Petrenko.doc). 
File with the materials sent  to e-mail: herbmed2012@gmail.com ad-
dressed Pospelov Sergei. 
 
Proceedings of the conference in the PDF format will be published on 
the website Academy http://pdaa.edu.ua.  
 
Information about the conference and materials of previous confe-
rences are available on the Academy website http://pdaa.edu.ua 
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